
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4610 

 
 

Arrest nr. 1/2010 
van 20 januari 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag 

voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, zoals het is vervangen bij artikel 35 

van de programmawet van 20 juli 2006, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 14 januari 2009 in zake de vzw « ACERTA Kinderbijslagfonds » tegen 
Jean-Luc Henin, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 januari 
2009, heeft het Arbeidshof te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 35 van de programmawet van 20 juli 2006, dat artikel 120bis van de 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 
1939, wijzigt, 
 
 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
 
 in zoverre het de kinderbijslaginstellingen toestaat de kinderbijslag terug te vorderen die, 
door een aan hen toe te schrijven vergissing, ten onrechte aan hun aangeslotenen is uitbetaald, 
op voorwaarde dat de per vergissing gecrediteerde persoon niet wist of niet moest weten dat 
hij geen of niet langer recht had op de uitgekeerde bijslag, geheel of gedeeltelijk, 
 
 terwijl, in het algemeen, artikel 17, tweede lid, van het Handvest van de sociaal 
verzekerde, dat van toepassing is op alle socialezekerheidsinstellingen, waartoe de 
kinderbijslaginstellingen behoren, zich verzet tegen elke terugvordering van sommen die de 
sociaal verzekerden ten onrechte hebben geïnd, wanneer : 
 
 1)  de vergissing die aan de oorsprong van de verbeterende beslissing ligt, aan de 
socialezekerheidsinstelling te wijten is; 
 
 2)  het na de herziening erkende recht kleiner is dan het aanvankelijk toegekende recht; 
 
 3)  de sociaal verzekerde niet wist of niet moest weten dat hij geen recht meer had op het 
gehele bedrag van de uitgekeerde prestaties ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « ACERTA Kinderbijslagfonds », waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 14; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De vzw « ACERTA Kinderbijslagfonds » heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 22 september 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. G. Jacobs, advocaat bij de balie te Brussel, tevens loco Mr. N. Michiels, advocaat 
bij de balie te Leuven, voor de vzw « ACERTA Kinderbijslagfonds »; 
 
 .  Mr. E. Spampinato loco Mr. J. Vanden Eynde, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
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 -  hebben voorzitter P. Martens en rechter T. Merckx-Van Goey verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 21 oktober 2009 heeft voorzitter P. Martens de zaak voorgelegd aan 
het Hof in voltallige zitting. 
 
 Bij beschikking van dezelfde dag heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 12 november 2009, na de partijen te hebben uitgenodigd uiterlijk op 
10 november 2009 een aanvullende memorie, waarvan zij binnen dezelfde termijn een afschrift 
uitwisselen, ter griffie neer te leggen met betrekking tot de weerslag die het arrest nr. 35/2008 
van 4 maart 2008 zou kunnen hebben op het antwoord op de prejudiciële vraag, en met 
betrekking tot het verband dat zou kunnen bestaan tussen dat arrest nr. 35/2008 en het arrest 
nr. 39/2008 van 4 maart 2008. 
 
 De vzw « ACERTA Kinderbijslagfonds » en de Ministerraad hebben aanvullende 
memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Cousin, loco Mr. G. Jacobs, advocaten bij de balie te Brussel, en loco 
Mr. N. Michiels, advocaat bij de balie te Leuven, voor de vzw « ACERTA 
Kinderbijslagfonds »; 
 
 .  Mr. E. Spampinato loco Mr. J. Vanden Eynde, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben voorzitter P. Martens en rechter T. Merckx-Van Goey verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Jean-Luc Henin heeft kinderbijslag tegen het verhoogde tarief ontvangen gedurende een periode waarin hij 
uitkeringen inde voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, een soort werkloosheidsuitkering die geen 
recht op het verhoogde tarief van kinderbijslag doet ontstaan. De vzw « ACERTA Kinderbijslagfonds » betwist 
niet dat de betaling van de kinderbijslag tegen het verhoogde tarief tijdens de betwiste periode voortvloeit uit een 
vergissing van haar kant. 
 
 De Arbeidsrechtbank te Charleroi heeft, in een vonnis van 22 augustus 2007, beslist dat geen enkel ten 
onrechte uitgekeerd bedrag kon worden teruggevorderd ten laste van Jean-Luc Henin, met toepassing van 
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artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde. Het kinderbijslagfonds stelt hoger beroep in tegen die 
beslissing en wil het bedrag van 952,03 euro terugvorderen, bedrag dat overeenstemt met de uitkeringen die ten 
onrechte zijn geïnd gedurende de verjaringstermijn van één jaar die voortvloeit uit de wijziging van 
artikel 120bis van de op 19 december 1939 samengeordende wetten bij artikel 35 van de programmawet van 
20 juli 2006. 
 
 Het Arbeidshof te Bergen is van mening dat te dezen twee wetsbepalingen van toepassing kunnen zijn : 
artikel 35 van de programmawet van 20 juli 2006 dat artikel 120bis van de op 19 december 1939 
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wijzigt en artikel 17 van de wet van 
11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde. Het is van oordeel dat de toepassing 
van beide bepalingen tegenstrijdige gevolgen heeft, zodat aan het Hof de hiervoor weergegeven vraag dient te 
worden gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De vzw « ACERTA Kinderbijslagfonds », appellante voor het verwijzende rechtscollege, is van 
mening dat artikel 120bis van de op 19 december 1939 samengeordende wetten geen verschil in behandeling 
invoert onder categorieën van personen die onder eenzelfde socialezekerheidsstelsel ressorteren. Zij voert aan 
dat de verschillende socialezekerheidsstelsels alle een eigen reglementering kennen en dat de eenvormigheid die 
de wetgever met het Handvest van de sociaal verzekerde heeft ingevoerd, niet tot gevolg heeft de toepassing van 
de verschillende bestaande reglementeringen te beletten. Zij is van mening dat de in het geding zijnde bepaling 
verantwoord is door budgettaire motieven, met name door de ontoereikende reservefondsen van de 
kinderbijslagfondsen, alsook door de moeilijkheden veroorzaakt door het administratieve beheer van 
onophoudelijk veranderende gezinssituaties. 
 
 A.1.2.  Zij geeft aan dat men wordt geconfronteerd met een schijnbaar conflict tussen het Handvest van de 
sociaal verzekerde, dat een algemene en vroegere wet is, en de in het geding zijnde bepaling, die een specifieke 
en latere wet is. Zij is van mening dat de specifieke en latere wet voorrang moet krijgen. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is eveneens van mening dat artikel 120bis van de samengeordende wetten van 
19 december 1939 moet primeren op artikel 17, tweede lid, van het Handvest van de sociaal verzekerde. Hij 
voert aan dat de wetgever, door artikel 120bis te wijzigen, zonder enige twijfel wilde afwijken van artikel 17, 
tweede lid, van het Handvest van de sociaal verzekerde. Hij voegt eraan toe dat een andere interpretatie de in het 
geding zijnde bepaling zonder voorwerp zou maken. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad is van mening dat, hoewel een harmonisering van de verschillende 
socialezekerheidsstelsels wenselijk is en door de wetgever in de mate van het mogelijke wordt nagestreefd, 
objectieve omstandigheden die coherentie beletten en afwijkingen van de algemene beginselen verantwoorden. 
Hij verwijst naar de arresten nrs. 39/2008 en 196/2005. Hij voert aan dat de specifieke kenmerken van het stelsel 
van de kinderbijslag de in het geding zijnde bepaling verantwoorden. Hij verwijst in dat verband naar de 
techniciteit en de complexiteit van de wetgeving die de toepassing ervan bemoeilijken. Hij wijst eveneens erop 
dat de wetgever rekening heeft moeten houden met de aanzienlijke financiële gevolgen van de absolute 
onmogelijkheid om de ten onrechte uitgekeerde bedragen terug te vorderen in geval van een administratieve 
vergissing, en geeft aan dat artikel 120bis van de op 19 december 1939 samengeordende wetten afwijkt van de 
strikte toepassing van artikel 17, tweede lid, van het Handvest teneinde de financiële leefbaarheid van de 
kinderbijslagfondsen te waarborgen. 
 
 A.3.1.  Bij beschikking van 21 oktober 2009 heeft het Hof de debatten heropend en de partijen verzocht 
zich uit te spreken over de gevolgen die het arrest nr. 35/2008 van 4 maart 2008 zou kunnen hebben voor het 
antwoord op de prejudiciële vraag, en over het verband dat zou kunnen bestaan tussen dat arrest nr. 35/2008 en 
het arrest nr. 39/2008 van 4 maart 2008. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad leidt uit het arrest nr. 35/2008 af dat het Hof van oordeel is dat de beginselen vervat 
in het Handvest van de sociale verzekerde a priori moeten worden toegepast op alle takken van de sociale 
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zekerheid, behalve wanneer een verschil in behandeling wordt verantwoord door bijzondere objectieve 
omstandigheden. In het arrest nr. 35/2008 ontbrak die verantwoording. In het arrest nr. 39/2008 daarentegen is, 
gelet op het bestaan van een objectieve en evenredige verantwoording, aangenomen dat de wetgever van de in 
het Handvest vastgestelde algemene beginselen kon afwijken. 
 
 Hij is van mening dat de specifieke kenmerken van het stelsel van de kinderbijslag die hij reeds heeft 
uiteengezet, gekoppeld aan het feit dat de termijn voor de terugvordering van het onverschuldigde bedrag slechts 
één jaar bedraagt, van het in het geding zijnde artikel 120bis een bepaling maken die een verschil in behandeling 
vaststelt dat steunt op een objectief criterium dat evenredig is met het te bereiken doel. 
 
 A.3.3.  De vzw « ACERTA Kinderbijslagfonds » onderschrijft de argumentatie van de Ministerraad. Zij is 
eveneens van mening dat het stelsel dat afwijkt van het in het geding zijnde artikel 120bis, het voorwerp 
uitmaakt van een specifieke en pertinente verantwoording. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 120bis van de wetten betreffende 

de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, zoals het is 

vervangen bij artikel 35 van de programmawet van 20 juli 2006, dat bepaalt : 

 

 « De terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen kan niet geëist worden 
na verloop van een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is 
geschied. 
 
 Benevens de redenen waarin is voorzien in het Burgerlijk Wetboek, wordt de verjaring 
gestuit door het eisen van het onverschuldigd uitbetaalde, door middel van een ter post 
aangetekend aan de schuldenaar betekend schrijven. 
 
 In afwijking van het eerste lid wordt de termijn gebracht op : 
 
 -  vijf jaar, indien de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen werden verkregen door 
bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen; 
 
 -  een jaar, indien de onverschuldigde betaling voortvloeit uit een juridische of een 
materiële vergissing van de kinderbijslaginstelling en de per vergissing gecrediteerde persoon 
niet wist of niet kon weten dat hij geen of niet langer recht had op de uitgekeerde bijslag, 
geheel of gedeeltelijk ». 
 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt het Hof de bestaanbaarheid te onderzoeken 

van het derde lid, in fine, van die bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het 

vergelijkt de situatie van de sociaal verzekerden op wie die bepaling van toepassing is, met 

die van de sociaal verzekerden op wie artikel 17, tweede lid, van het Handvest van de sociaal 

verzekerde van toepassing is. 
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 B.3.  Artikel 17 van het bij wet van 11 april 1995 ingevoerde Handvest van de sociaal 

verzekerde bepaalt : 

 

 « Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of 
materiële vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe 
beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten 
ingaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de 
vergissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag van 
de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht. 
 
 Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in 
de zin van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in 
verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het 
gehele bedrag van een prestatie ». 
 

 B.4.  Met toepassing van artikel 120bis van de samengeordende wetten betreffende de 

kinderbijslag kan van de sociaal verzekerde die ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag heeft 

geïnd als gevolg van een vergissing vanwege het kinderbijslagfonds, de terugbetaling van het 

onverschuldigde bedrag gedurende één jaar worden geëist. Op grond van artikel 17 van het 

Handvest van de sociaal verzekerde moet diegene die ten onrechte betaalde uitkeringen heeft 

geïnd als gevolg van een vergissing van de instelling die de uitkeringen heeft uitbetaald, 

daarentegen niets terugbetalen behoudens wanneer de sociaal verzekerde wist of moest weten 

dat hij geen recht had of meer had op het gehele bedrag van de prestatie. De in het geding 

zijnde bepaling voert derhalve een verschil in behandeling in tussen de sociaal verzekerden op 

wie zij van toepassing is en diegenen die artikel 17 van het Handvest van de sociaal 

verzekerde genieten. 

 

 B.5.1.  Met de invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde wilde de wetgever 

een betere juridische bescherming voor de sociaal verzekerde. Daarom diende het Handvest 

aan de volgende verwachtingen te voldoen : « rechtszekerheid, toegankelijkheid, 

doorzichtigheid, snelheid en nauwkeurigheid, en ten slotte vereenvoudiging van de 

administratieve verplichtingen » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 353/1, pp. 1-2). Een 

amendement van de Regering (Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 353/2, p. 10) om 

artikel 21 (thans artikel 17) te schrappen, werd niet gevolgd omdat de Commissie voor de 
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Sociale Zaken van oordeel was dat « deze bepaling […] in sterke mate de rechtszekerheid van 

de sociaal verzekerde [verhoogt] en […] behouden [moet] blijven » (Parl. St., Kamer, B.Z. 

1991-1992, nr. 353/5, p. 19). 

 

 B.5.2.  Evenwel werd vastgesteld dat artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 

belangrijke budgettaire implicaties had : 

 

 « Vooral in het kader van de werkloosheidsverzekering en de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen zouden deze nieuwe bepalingen aanleiding geven 
tot een verlies van miljarden frank teveel betaalde prestaties die niet meer kunnen worden 
teruggevorderd » (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 907/1, p. 16). 
 

 B.5.3.  Niettemin werd het beginsel van artikel 17 van het Handvest in verschillende 

socialezekerheidssectoren ingevoerd. Dat is het geval voor de arbeidsongevallenwetgeving 

(artikel 60bis van de wet van 10 april 1971) en voor de werkloosheidsreglementering 

(artikel 149, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering). 

 

 B.6.  De wetgever heeft de in het geding zijnde bepaling aangenomen op 20 juli 2006, 

dus na artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde. Een wetswijziging na de 

aanneming van het Handvest van de sociaal verzekerde die een op een 

socialezekerheidssector toepasselijke reglementering invoert, of die invoering tot gevolg 

heeft, die voor de verzekerde minder gunstig is dan die welke in het algemeen is opgenomen 

in het Handvest, roept onder de sociaal verzekerden een verschil in behandeling in het leven 

dat enkel met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bestaanbaar kan worden geacht op 

voorwaarde dat er een relevante specifieke verantwoording voor bestaat. 

 

 B.7.  Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot artikel 35 van het 

programmawet van 20 juli 2006, dat artikel 120bis van de samengeordende wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders heeft vervangen, blijkt dat de wetgever, 

enerzijds, de verjaringstermijnen voor de terugvordering van de ten onrechte betaalde 

kinderbijslag in het algemeen heeft willen inkorten en, anderzijds, een einde heeft willen 

maken aan een bepaalde rechtspraak die elke terugvordering van het ten onrechte uitgekeerde 

bedrag belette : 
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 « Naar aanleiding van het arrest nr. 13/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof, 
brengt deze bepaling de verjaringstermijnen betreffende de terugvordering van ten onrechte 
uitgekeerde kinderbijslag, momenteel van vijf en tien jaar, terug op drie en vijf jaar. 
 
 Bovendien herleidt die bepaling de termijn van vijf tot een jaar wanneer een 
kinderbijslaginstelling een fout maakt. Deze drastisch herleide termijn waarbinnen toch nog 
kan worden teruggevorderd wil aldus een einde maken aan de huidige rechtsonzekerheid die 
voortvloeit uit recente rechtspraak die oordeelt dat het onverschuldigd betaalde in het geheel 
niet meer kan worden teruggevorderd. 
 
 Deze laatste bepaling is gewettigd door begrotingsredenen (ontoereikende 
reserve-fondsen van de kinderbijslagfondsen), maar ook wegens het bijzonder complexe 
administratieve beheer van de onophoudelijk veranderende gezinssituaties 
(beroepsactiviteiten van de ouders, samenstelling van het gezin…) » (Parl. St., Kamer, 
2005-2006, DOC 51-2517/001, p. 40). 
 

 B.8.1.  Het ingewikkelde karakter van het administratieve beheer waarvoor de 

kinderbijslagfondsen instaan, als gevolg van het feit dat de gezinsituaties veranderlijk zijn, 

zou niet kunnen verantwoorden dat de begunstigde van ten onrechte uitgekeerde 

kinderbijslag, die die heeft geïnd als gevolg van een vergissing van het uitkerende fonds, 

terwijl hij zich daarvan geen rekenschap kon geven, gedurende één jaar ertoe gehouden is de 

bedragen terug te betalen die hij ten onrechte heeft geïnd, terwijl de begunstigden van andere 

sociale uitkeringen die in dezelfde omstandigheden ten onrechte werden geïnd, niet ertoe zijn 

gehouden die terug te betalen. 

 

 In de beoogde hypothese heeft de begunstigde immers geen enkele vergissing begaan, 

zodat het kinderbijslagfonds correct is geïnformeerd over zijn gezinssituatie. De 

beheersmoeilijkheden als gevolg van het veranderlijke karakter van de gezinsituaties waarmee 

rekening moet worden gehouden, kunnen in die situatie dus niet de oorzaak van de 

onverschuldigde betaling vormen. Zij kunnen dus niet verantwoorden dat de gevolgen van een 

vergissing van de schuldenaar van de uitkeringen bij de toekenning ervan, ten laste van de 

sociaal verzekerde worden gelegd. 

 

 Overigens, vermits een terugbetaling van onterecht uitgekeerde bedragen de regel is, 

dienen de in de in het geding zijnde bepaling gebruikte bewoordingen « niet wist of niet kon 

weten dat hij geen of niet langer recht had » strikt te worden geïnterpreteerd. 

 

 B.8.2.  Ten slotte, in tegenstelling tot het vakantiegeld, dat het voorwerp uitmaakte van 

het arrest nr. 39/2008 van 4 maart 2008 waarbij het Hof oordeelde dat het niet strijdig was 
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met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet de terugvordering toe te staan van een onterechte 

uitbetaling als gevolg van een vergissing van de uitkerende instelling, wordt de kinderbijslag 

elke maand uitbetaald en kan zij een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van het maandelijkse 

budget van de gezinnen die ertoe gerechtigd zijn, a fortiori wanneer het, zoals te dezen, gaat 

om verhoogde kinderbijslag. Gedurende een volledig jaar een terugvordering toestaan van 

bedragen die als gevolg van een vergissing van de uitkerende instelling werden uitbetaald, 

dreigt dan ook onevenredige gevolgen te hebben voor de uitkeringsgerechtigden die geen 

enkele fout of nalatigheid kan worden verweten. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 

samengeordend op 19 december 1939, zoals het is vervangen bij artikel 35 van de 

programmawet van 20 juli 2006, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 

het de kinderbijslaginstellingen toestaat de kinderbijslag gedurende een jaar terug te vorderen 

die, door een aan de instellingen toe te schrijven vergissing, ten onrechte aan hun 

aangeslotenen is uitbetaald, voor zover de per vergissing gecrediteerde persoon niet wist of 

niet moest weten dat hij geen of niet langer recht had op de uitgekeerde bijslag, geheel of 

gedeeltelijk. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 20 januari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4616 

 
 

Arrest nr. 2/2010 
van 20 januari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 157 van de wet van 21 april 

2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, zoals gewijzigd bij 

artikel 7 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (II), ingesteld door M.S. en 

J.R. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 januari 2009, hebben M.S. en J.R., die 
keuze van woonplaats doen te 2200 Herentals, Lierseweg 102-104, beroep tot gedeeltelijke 
vernietiging ingesteld van artikel 157 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering 
van personen met een geestesstoornis, zoals gewijzigd bij artikel 7 van de wet van 24 juli 2008 
houdende diverse bepalingen (II) (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 
2008). 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend en de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Herbatschek, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. P. Verpoorten, advocaat 
bij de balie te Turnhout, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. J. Mosselmans, tevens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de gedeeltelijke vernietiging van artikel 157 van de wet van 
21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, zoals gewijzigd bij artikel 7 van 
de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (II). De bestreden bepaling stelt de inwerkingtreding uit 
van een aantal wijzigingen van het statuut van de geïnterneerden ten aanzien van de thans geldende wet van 
1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van 
bepaalde seksuele strafbare feiten (hierna : « Wet Bescherming Maatschappij ») door de wet van 21 april 2007 
betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. De inwerkingtreding was oorspronkelijk 
bepaald op de eerste dag van de achttiende maand na publicatie, zijnde 1 januari 2009. Door het uitstel is de 
datum van inwerkingtreding verplaatst naar de eerste dag van de vierenvijftigste maand na publicatie, zijnde 
1 januari 2012. 
 
 Zij menen dat het door hen ingediende beroep tot vernietiging tijdig is ingesteld, en dat zij er als 
geïnterneerde veroordeelden belang bij hebben. 
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 A.1.2.  De verzoekende partijen geven allereerst de huidige situatie weer van geïnterneerde veroordeelden, 
die, als veroordeelden tot een vrijheidsstraf, met toepassing van artikel 21 van de Wet Bescherming 
Maatschappij, tijdens hun straftijd geïnterneerd werden bij een beslissing van de minister van Justitie. In de 
praktijk blijven de geïnterneerden die onder de toepassing vallen van artikel 21 van de Wet Bescherming 
Maatschappij ook na het einde van hun straftijd geïnterneerd, en mogen zij de gevangenis pas verlaten onder de 
voorwaarden die de commissie tot bescherming van de maatschappij bepaalt. 
 
 Vervolgens bespreken de verzoekers de nieuwe regeling, zoals die is uitgewerkt in de wet van 21 april 
2007, die op hen van toepassing zal worden. In die nieuwe regeling dient bij het strafeinde de geïnterneerde in 
vrijheid te worden gesteld, tenzij door het openbaar ministerie wordt gehandeld overeenkomstig artikel 22bis van 
de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. In concreto komt het 
hierop neer dat door het openbaar ministerie aan de vrederechter een verzoekschrift tot opname in een door de 
vrederechter aan te wijzen psychiatrische instelling wordt gezonden, waarna de vrederechter een instelling moet 
aanwijzen. Indien de vrederechter bij het verstrijken van de straf geen beslissing tot opneming heeft genomen, 
wordt de geïnterneerde veroordeelde in vrijheid gesteld. 
 
 Van een verdere opsluiting in de gevangenis onder de bevoegdheid van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij is derhalve niet langer sprake. 
 
 A.1.3.  Als enig middel wordt door de verzoekers aangevoerd dat de bestreden bepaling op discriminerende 
wijze een verschil in behandeling in stand houdt dat de wetgever beoogde per 1 januari 2009 te doen ophouden. 
De inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 wordt uitgesteld zonder redelijke verantwoording. De 
wetgever heeft hierdoor een ongerechtvaardigd verschil in behandeling gehandhaafd voor de personen die 
gedurende hun opsluiting door de minister van Justitie werden geïnterneerd en voor wie, in geval van 
handhaving van de internering na afloop van de straf, de wet van 1 juli 1964 niet voorziet in een verplichte 
opname in een psychiatrische instelling, terwijl een verplichte opname wel kan worden bevolen voor 
geesteszieken die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming 
van de persoon van de geesteszieke. Bovendien grijpt de bestreden wetsbepaling, zonder enige verantwoording, 
in in het recht van vrijheid van de verzoekers (artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van mens). 
 
 A.2.1.  Allereerst geeft de Ministerraad de feiten en de wetsgeschiedenis weer. Daarbij benadrukt de 
Ministerraad dat één van de belangrijke hervormingen van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering 
van personen met een geestesstoornis erin bestaat alle beslissingen met betrekking tot internering toe te 
vertrouwen aan strafuitvoeringsrechtbanken. 
 
 A.2.2.  Voor wat het enige middel betreft, meent de Ministerraad dat het ongegrond is. Immers, de 
complexe materie met betrekking tot de geïnterneerden kan, zoals aangegeven in de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 21 april 2007, pas worden toevertrouwd aan de strafuitvoeringsrechtbanken op het ogenblik dat 
die het hoofd hebben kunnen bieden aan mogelijke disfuncties en organisatorische problemen die inherent zijn 
aan de opstarting van een nieuwe rechtsinstantie. In geen geval mag de datum van inwerkingtreding van de wet 
inzake internering de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken in het gedrang brengen. (Parl. St., Kamer, 
2006-2007, DOC 51-2841/004, p. 101). 
 
 Door de wet van 21 april 2007 in werking te laten treden op 1 januari 2009, zou de werking van de 
strafuitvoeringsrechtbanken in het gedrang zijn gekomen, omdat een hele reeks technische randvoorwaarden die 
noodzakelijk zijn om de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de geïnterneerden toe te vertrouwen aan die 
rechtbanken nog niet werden gerealiseerd (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1201/001, pp. 4 en 8). Met de 
randvoorwaarden wordt bedoeld de noodzaak van een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding voor opvang van 
geïnterneerden, de integratie van de commissies tot bescherming van de maatschappij in de 
strafuitvoeringsrechtbanken en de bijkomende opleiding van de magistraten-assessoren en coördinatoren van de 
strafuitvoeringsrechtbanken voor de begeleiding van geestesgestoorden. 
 
 De wetgever besliste derhalve de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 uit te stellen tot het 
ogenblik dat de nodige capaciteit, organisatie, logistieke ondersteuning en personeelsbezetting voorhanden zijn, 
zodat dient te worden aangenomen dat het uitstel van inwerkingtreding redelijk verantwoord is. 
 
 A.2.3.  Aangaande de beweerde discriminatie in de huidige regeling meent de Ministerraad dat het 
voldoende is te verwijzen naar het arrest nr. 78/99 van het Hof van 30 juni 1999. Bovendien geschiedt de 
opname van een geïnterneerde in een psychiatrische instelling op verantwoordelijkheid van de instelling die met 
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de opname instemt. In dat opzicht is het verantwoord dat een psychiatrische instelling niet kan worden verplicht 
om een geïnterneerde op te nemen, zeker in het geval waarin de instelling zelf onvoldoende personeel of 
capaciteit ter beschikking heeft om een delinquent te verzorgen. 
 
 Het ingediende beroep dient te worden afgewezen. 
 
 A.3.  In hun memorie nemen de verzoekers de onderscheiden elementen van hun verzoekschrift over en 
voegen daaraan toe dat de verwijzing door de Ministerraad naar het arrest nr. 78/99 van het Hof naast de kwestie 
is. De wetgever heeft thans zelf in de nieuwe wet van 21 april 2007 de mogelijkheden voor geïnterneerden 
conform artikel 21 beperkt tot invrijheidstelling of gedwongen opname. Een verdere opsluiting in de gevangenis 
is niet meer mogelijk. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van artikel 7 van de wet van 

24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (II), dat luidt : 

 

 « In artikel 157 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met 
een geestesstoornis worden de woorden ‘ , en uiterlijk op de eerste dag van de achttiende 
maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ’ vervangen door 
de woorden ‘ en uiterlijk op de eerste dag van de vierenvijftigste maand na die waarin deze 
wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ’ ». 
 

 B.2.1.  Aldus gewijzigd, bepaalt artikel 157 van de voormelde wet van 21 april 2007 : 

 

 « Met uitzondering van dit artikel, dat in werking treedt de dag waarop deze wet in het 
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, treedt deze wet in werking op de dag die de 
Koning voor elk artikel van de wet bepaalt, en uiterlijk op de eerste dag van de 
vierenvijftigste maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ». 
 

 B.2.2.  De verzoekende partijen zijn personen die, na hun veroordeling tot 

vrijheidsberovende straffen, het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing tot 

internering die werd genomen op grond van artikel 21 van de wet van 1 juli 1964 tot 

bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van 

bepaalde seksuele strafbare feiten. Hun belang bij de vernietiging van artikel 7 van de wet van 

24 juli 2008 is dus enkel verantwoord doordat die bepaling tot gevolg heeft dat de 

inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 21 april 2007 die van toepassing zijn op 

de personen die tot een vrijheidsberovende straf zijn veroordeeld en die vervolgens het 

voorwerp uitmaken van een beslissing tot internering, namelijk de artikelen 82 tot 114 en 138 

tot 144 van de genoemde wet, wordt verschoven van 1 januari 2009 naar 1 februari 2012. 
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 B.2.3.  De artikelen 82 tot 114 en 138 tot 144 van de wet van 21 april 2007 voorzien in de 

mogelijkheid van internering van een persoon die in hechtenis wordt gehouden, op grond van 

een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank (artikel 82) die is genomen na een debat op 

tegenspraak (artikel 86) en die bepaalt in welke door de federale overheid georganiseerde 

inrichting of afdeling tot bescherming van de maatschappij de internering ten uitvoer dient te 

worden gelegd (artikel 89). Zij bepalen onder meer de modaliteiten voor het beheer van de 

internering en voor de opheffing ervan (artikelen 90 tot 113). Na het verstrijken van de straf 

wordt de veroordeelde in vrijheid gesteld (artikel 112, § 3) of, indien de 

strafuitvoeringsrechtbank van oordeel is dat zijn geestesstoornis een bedreiging vormt voor de 

maatschappij, opgenomen in een inrichting die de vrederechter, die daartoe door het openbaar 

ministerie is aangezocht, aanwijst (artikelen 112, § 2, en 140, waarbij een artikel 22bis wordt 

ingevoegd in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 

geesteszieke). 

 

 B.3.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet (eerste en tweede onderdeel), in samenhang gelezen met artikel 5 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens (tweede onderdeel), doordat de bestreden bepaling van 

januari 2009 tot februari 2012 een onverantwoord verschil in behandeling zou handhaven 

tussen de personen met een geestesstoornis naargelang zij onderworpen zijn aan de voormelde 

wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij, of aan de voormelde wet van 

26 juni 1990 : terwijl de laatstgenoemden in een psychiatrische instelling worden opgenomen 

op grond van een beslissing van de vrederechter, die is genomen op grond van artikel 1, § 2, 

van de wet van 26 juni 1990, blijven de eerstgenoemden, die zijn veroordeeld tot een 

vrijheidsberovende straf en die gedurende hun hechtenis zijn geïnterneerd krachtens een 

beslissing van de minister van Justitie op grond van artikel 21 van de wet van 1 juli 1964, 

geïnterneerd na het verstrijken van hun straf, kunnen zij de strafinrichting slechts verlaten 

onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de commissie tot bescherming van de 

maatschappij, en kunnen zij niet in een psychiatrische instelling worden opgenomen zolang de 

door de bestreden wet beoogde bepalingen van de wet van 21 april 2007 niet in werking zijn 

gesteld. Er zou op die manier afbreuk worden gedaan aan de vrijheid die is gewaarborgd bij 

artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.4.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 april 2007 wordt aangegeven 

dat, vanaf de aanneming ervan, de inwerkingtreding van de bepalingen ervan werd onderzocht 
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rekening houdend met de mate waarin de strafuitvoeringsrechtbanken, die toen pas waren 

opgericht, zich van hun opdrachten zouden kunnen kwijten : 

 

 « [De voorzitter van de commissie voor de Justitie] stipt aan dat tijdens de hoorzittingen 
de heer Henri Heimans (voorzitter van de commissie tot bescherming van de maatschappij 
van Gent) reserves heeft geuit ten aanzien van de inwerkingtreding van dit wetsontwerp. De 
strafuitvoeringsrechtbanken zijn begin februari 2007 van start gegaan. Het is volgens hem niet 
aangewezen om ook deze complexe materie van geïnterneerden te incorporeren in de werking 
van de strafuitvoeringsrechtbanken vooraleer zij het hoofd hebben kunnen bieden aan de 
kinderziektes en de mogelijke dysfuncties van de eerste jaren. 
 
 [De vice-eerste minister en minister van Justitie] antwoordt dat een 
begeleidingscommissie in het leven zal worden geroepen met het oog op een soepele 
toepassing van deze wet. De wet zal in werking treden wanneer mogelijk. De 
inwerkingtreding ervan mag de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken niet in gedrang 
brengen » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2841/004, p. 101). 
 

 B.5.  In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet wordt aangegeven dat de 

inwerkingtreding van de wet van 2007 opnieuw het voorwerp van discussie was. In artikel 6 

voorzag het aan de Raad van State voorgelegde voorontwerp van wet in een inwerkingtreding 

« op de eerste dag van de zesenzestigste maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1201/001, p. 15), maar de 

Raad van State had kritiek op die bepaling : 

 

 « De bepalingen van titel II van het onderzochte voorontwerp van wet strekken ertoe dat 
de uiterste datum van inwerkingtreding van verscheidene wetten uitgesteld wordt tot een 
latere datum, die door de Koning zal worden bepaald. 
 
 Enkele van deze uiterste data liggen ver in de toekomst. Zo schrijven de artikelen 4 tot 7 
het jaar 2013 als uiterste datum voor. 
 
 Uit het oogpunt van de werkwijze voor het uitwerken van rechtsregels getuigt het van een 
weinig gelukkige keuze dat de datum van inwerkingtreding van die regels dermate ver in de 
toekomst ligt. Het is weliswaar begrijpelijk dat wanneer de wetgever een tekst aanneemt, de 
inwerkingtreding ervan kan worden uitgesteld in een ten aanzien van het bepaalde in het 
gemeenrecht redelijke mate, zulks vanwege de noodzaak om aanpassingen aan te brengen om 
redenen van technische, bestuurlijke of andere aard, maar het is verontrustend dat tussen de 
datum waarop deze tekst is aangenomen, normalerwijs kort daarop gevolgd door de 
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, en de inwerkingtreding ervan een 
buitensporige tijdspanne ligt. De feitelijke omstandigheden, of zelfs de opvattingen die 
heersten toen een tekst is aangenomen, kunnen immers veranderen tussen deze twee 
tijdstippen, in die mate dat de wijziging ervan zelfs vóór de inwerkingtreding ervan 
noodzakelijk kan blijken, wat uiteindelijk ertoe kan leiden dat teksten worden uitgewerkt die 
nooit in werking treden. 
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 Deze opmerkingen zijn des te relevanter in de gevallen dat, zoals steeds vaker vastgesteld 
wordt, de uiterste data van inwerkingtreding achtereenvolgens de een na de ander gewijzigd 
worden. 
 
 Deze handelwijze kan eveneens meebrengen dat degenen voor wie de aangenomen regels 
bestemd zijn, zich onmogelijk naar behoren kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding 
ervan. 
 
 Wanneer het bovendien een gedeeltelijke inwerkingtreding betreft, schaadt zulks de 
leesbaarheid van de teksten, en bijgevolg ook de rechtszekerheid » (ibid., pp. 18 en 19). 
 

 Het ontwerp, dat naar aanleiding van die opmerking werd herzien, werd als volgt 

toegelicht : 

 

 « De minister verduidelijkt dat dit wetsontwerp de uitvoering is van wat in de beleidsnota 
werd aangekondigd. 
 
 Het wetsontwerp beoogt de verschuiving van de datum van inwerkingtreding van een 
aantal wetten. Verwijzend naar de bemerkingen van de Raad van State hieromtrent, beaamt de 
minister dat het inderdaad niet aanbevelenswaardig is dat een inwerkingtreding van regels zo 
ver in de toekomst ligt. 
 
 Er moet over gewaakt worden dat gestemde wetten binnen een redelijke termijn effectief 
hun uitvoering kennen. Echter met betrekking tot de hier onder opgesomde wetten moet 
vastgesteld worden dat de technische randvoorwaarden om de wetten in uitvoering te doen 
treden, nog niet vervuld zijn. Er werd dan ook voorzien in een ruimere datum van 
inwerkingtreding teneinde deze noodzakelijke randvoorwaarden te vervullen. 
 
 Het ligt in de betrachting van de minister om deze wetten vroeger in werking te doen 
treden dan de uiterst nieuwe voorziene datum. De minister van Justitie zal het Parlement 
jaarlijks over de vooruitgang van de vervulling van deze randvoorwaarden informeren zodat 
er op kan worden toegezien dat de wetten desgevallend vroeger in werking kunnen treden dan 
de uiterst voorziene datum en de initiële wil van de wetgever hierin dan toch gerespecteerd 
wordt. 
 
 In het bijzonder betreft het de volgende wetten : 
 
 […] 
 
 –  de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 
 
 De bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken inzake de straffen van drie jaar of 
minder wordt uitgesteld tot uiterlijk 1 september 2012. Deze uiterste datum sluit aan bij de 
planning bepaald in het masterplan. Dit uitstel laat enerzijds toe om de 
strafuitvoeringsrechtbanken beter uit te rusten voor hun taak en geeft anderzijds de tijd om het 
nodige overleg tussen de verscheidene betrokken actoren terdege te organiseren. Wat dit 
laatste aspect betreft, zal de minister ook nog een amendement indienen. 
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 –  de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een 
geestesstoornis 
 
 De minister acht het ook hier aangewezen om eerst de randvoorwaarden te creëren die 
toelaten deze wet op een behoorlijke manier toe te passen alvorens de wet in werking te laten 
treden. Er moeten niet alleen een aantal evaluaties van de wet gebeuren, daarenboven dient de 
capaciteit voor de opvang van geïnterneerden behoorlijk uitgebreid te worden. Er zijn 
onderhandelingen hierover lopende. 
 
 –  de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbanken 
 
 Het is de bedoeling van de minister om diegenen die ter beschikking van de regering 
werden gesteld zo snel mogelijk onder het toepassingsgebied van de 
strafuitvoeringsrechtbanken te brengen. Goede afspraken en een kwaliteitsvolle toepassing 
van de wet ter zake zijn vereist. 
 
 […] 
 
 De voorgestelde aanpassing is een gevolg van het voorgenomen uitstel van de artikelen 2 
tot 15 van de wet van 5 augustus tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering » (ibid., DOC 52-1201/004, pp. 3 tot 
5; in dezelfde zin, DOC 52-1201/001, p. 7, en Senaat, 2007-2008, nr. 4-846/2, pp. 2 tot 4). 
 

 B.6.  Het in B.3 vermelde verschil in behandeling tussen personen met een 

geestesstoornis naargelang zij zijn onderworpen aan de regeling van de wet van 1 juli 1964 tot 

bescherming van de maatschappij of aan die van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke, is niet kennelijk onredelijk vermits de 

eerstgenoemden zich in een situatie bevinden die verschilt van die van de laatstgenoemden 

omdat zij krachtens een veroordeling tot een vrijheidsberovende straf in hechtenis worden 

gehouden. 

 

 B.7.  Indien de wetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te oordelen 

dat die beleidswijziging met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en is hij in 

beginsel niet ertoe gehouden in een overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet zijn slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis daarvan 

tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien 

aan het vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. Dat laatste is het 

geval wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van 

rechtsonderhorigen worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang 

voorhanden is die het ontbreken van een overgangsregeling kan verantwoorden. 
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 B.8.1.  De wetgever kon oordelen dat het noodzakelijk was de inwerkingtreding van de 

wet van 21 april 2007 uit te stellen om, zoals aangegeven in de in B.5 geciteerde 

parlementaire voorbereiding, een grotere capaciteit voor de opvang van geïnterneerden, 

alsook een goede werking van de strafuitvoeringsrechtbanken te waarborgen. Aan die 

rechtscolleges, die pas bij de wet van 17 mei 2006 waren opgericht, werden verschillende 

opdrachten toegekend, onder andere bij de wet van 21 april 2007, wat de personen met een 

geestesstoornis betreft, en bij de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling 

van de strafuitvoeringsrechtbank; het is aannemelijk dat de organisatie van die rechtscolleges 

en de tenuitvoerlegging van hun bevoegdheden niet alleen veronderstellen dat 

uitvoeringsmaatregelen worden genomen, maar ook dat die maatregelen worden 

gecoördineerd rekening houdend met de verschillende wetgevingen die voortaan die 

rechtscolleges beheersen. Het door de verzoekende partijen bekritiseerde uitstel past in een 

geheel van maatregelen waarmee werd beoogd een coherente tenuitvoerlegging van nieuwe 

en complexe bepalingen te waarborgen, en komt dus niet voor als een kennelijk onredelijke 

maatregel. 

 

 B.8.2.  Zulk een maatregel is niet van die aard dat hij op buitensporige wijze afbreuk doet 

aan het vertrouwensbeginsel vermits de rechtzoekenden, zoals in B.4 wordt aangegeven, reeds 

vanaf de aanneming van de wet van 21 april 2007 wisten dat de inwerkingtreding ervan zou 

afhangen van de mate waarin de strafuitvoeringsrechtbanken hun bevoegdheden zouden 

kunnen uitoefenen. 

 

 B.8.3.  De bestreden bepaling tast de rechten van de betrokkenen niet op onevenredige 

wijze aan, onder meer ermee rekening houdend dat hun vrijheidsberoving aan het einde van 

hun straf wordt gecontroleerd door de commissie tot bescherming van de maatschappij. 

 

 B.9.1.  De verzoekende partijen verwijzen eveneens naar artikel 5 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 
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 B.9.2.  Artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn 
vrijheid worden beroofd, behalve in de navolgende gevallen en langs wettelijke weg : 
 
 a)  indien hij op rechtmatige wijze wordt gevangen gehouden na veroordeling door een 
daartoe bevoegde rechter; 
 
 […] 
 
 e)  in het geval van rechtmatige gevangenhouding van personen die een besmettelijke ziekte 
zouden kunnen verspreiden, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende 
middelen of van landlopers; 
 
 […] 
 
 4.  Eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd heeft het 
recht voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid 
van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding 
onrechtmatig is. 
 
 […] ». 
 

 B.9.3.  In afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007, doet de 

commissie tot bescherming van de maatschappij, overeenkomstig de artikelen 18 tot 20 van 

de wet tot bescherming van de maatschappij, uitspraak over de verzoeken om 

invrijheidstelling van geïnterneerden. Vermits zij dat doet als rechtscollege, dat zijn beslissing 

naar recht dient te verantwoorden en met redenen dient te omkleden, is aan de vereisten van 

artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens voldaan. 

 

 B.10.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 20 januari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4642 

 
 

Arrest nr. 3/2010 
van 20 januari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 
 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 7 tot 10, 21 en 31 van de wet van 

25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 

individuele activiteiten met wapens, ingesteld door de vzw « Union Nationale de l’Armurerie, de 

la Chasse et du Tir ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van 

voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 februari 2009, heeft de vzw « Union 
Nationale de l’Armurerie, de la Chasse et du Tir », met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, 
Leo Baekelandstraat 3, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 7 tot 10, 21 en 31 van 
de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 22 augustus 2008). 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2009 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Herbatschek, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. F. Tulkens, tevens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De verzoekende partij vordert de gedeeltelijke vernietiging van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging 
van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. Zij voert zes 
middelen aan. 
 
 
 Eerste middel 
 
 A.2.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door artikel 7 van de bestreden wet, van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet. 
 
 De artikelen 11/1 en 11/2 van de wet van 8 juni 2006, ingevoegd bij respectievelijk de artikelen 7 en 8 van 
de bestreden wet, bepalen dat een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen wordt afgegeven aan de 
erfgenaam die binnen twee maanden nadat hij het wapen in bezit heeft gekregen, een vergunning aanvraagt om 
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het wapen zonder munitie te bezitten, voor zover dat wapen wettig voorhanden werd gehouden door de 
overledene. Artikel 11/1 verwijst naar artikel 11, § 3, met uitsluiting van de punten 6°, 7° en 9°, wat de 
voorwaarden betreft waaronder die vergunning kan worden afgegeven. Een van die voorwaarden, bepaald bij 
artikel 11, § 3, is dat de persoon aan wie de vergunning wordt toegekend, meerderjarig moet zijn (artikel 11, § 3, 
1°). Daaruit volgt dat een minderjarige het recht wordt ontnomen om een wapen dat wettig in het bezit van de 
overledene was, te erven, zulks in tegenstelling tot een meerderjarige erfgenaam.  
 
 Wellicht wilde de wetgever vermijden dat minderjarigen met wapens in aanraking zouden komen, ook al 
zou dat zonder munitie zijn. De wetgever beschikte volgens de verzoekende partij niettemin over alternatieven 
die minder nadelig voor het erfrecht zijn, meer bepaald door een onderscheid tussen eigendom en bezit te maken. 
Zo zou hij kunnen bepalen dat wanneer de erfgenaam eigenaar van een wapen wordt, hij pas op het ogenblik dat 
hij meerderjarig is, de bezitter ervan wordt. Intussen zou het wapen door een meerderjarige voorhanden kunnen 
worden gehouden. Het verschil in behandeling dat uit artikel 7 van de bestreden wet voortvloeit is volgens de 
verzoekende partij niet redelijk te verantwoorden. 
 
 A.3.  De Ministerraad wijst erop dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de eigendom van een 
wapen en het bezit ervan. Krachtens artikel 11, § 3, 1°, moet al wie een wapen voorhanden wenst te hebben, 
meerderjarig zijn. Die evidente voorwaarde werd, gelet op de veiligheid en de openbare orde, vanaf 2006 
vastgesteld. Zij wordt overigens opgelegd door artikel 5 van de richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 
1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. Het feit dat een minderjarige 
een wapen erft, kan geen uitzondering verantwoorden op de algemene regel volgens welke de houder van een 
vuurwapen meerderjarig moet zijn. De minderjarige die een wapen erft, mag het dus niet voorhanden hebben; hij 
mag het met andere woorden niet gebruiken. De voogd van de minderjarige, die instaat voor het beheer van 
diens goederen, kan echter bijvoorbeeld beslissen om het wapen bij een erkend persoon in bewaring te geven. De 
minderjarige blijft op die manier eigenaar van het in bewaring gegeven wapen. 
 
 Volgens de Ministerraad staat het niet aan het Hof te oordelen of het door de wetgever nagestreefde doel al 
dan niet met andere wettelijke maatregelen kon worden bereikt. De bestreden maatregel blijft binnen de perken 
van de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever en doorstaat de grondwettigheidstoets.  
 
 
 Tweede middel 
 
 A.4.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 7 en 8 van de bestreden wet, van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 De artikelen 11/1 en 11/2 van de wet van 8 juni 2006, ingevoegd bij respectievelijk de artikelen 7 en 8 van 
de bestreden wet, bepalen dat een particulier die een wapen heeft verkregen onder de voorwaarden van artikel 12 
en van wie het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het gelijkgestelde document is vervallen, en die de in 
artikel 11/1 bedoelde vergunning wenst te verkrijgen, de aanvraag moet indienen binnen twee maanden na het 
verstrijken van de in artikel 13, tweede lid, bedoelde termijn. 
 
 De verzoekende partij herinnert eraan dat de wet van 8 juni 2006 oorspronkelijk niet toestond aan personen 
die wettig in het bezit van een wapen waren geweest, hetzij omdat hun een vergunning tot het voorhanden 
hebben was uitgereikt, hetzij omdat die vergunning niet was vereist, hun wapen te bewaren, zelfs zonder 
munitie, wanneer zij zich niet konden beroepen op een van de wettige redenen die in artikel 11 zijn opgesomd. In 
zijn arrest nr. 154/2007 van 19 december 2007 heeft het Hof evenwel geoordeeld dat het niet evenredig is het 
voorhanden hebben van een wapen zonder munitie onmogelijk te maken, wanneer diegene die de vergunning tot 
het voorhanden hebben van een wapen aanvraagt en die voor het overige aan alle andere gestelde voorwaarden 
voldoet, een wapen dat legaal voorhanden werd gehouden, niet wenst te verwerven, maar in zijn vermogen wenst 
te bewaren, ofwel omdat een vergunning tot het voorhanden hebben van het wapen was verleend, ofwel omdat 
die vergunning niet was vereist (B.51.2). Ten gevolge van dat arrest werden bij de artikelen 7 en 8 van de wet 
van 25 juli 2008 de artikelen 11/1 en 11/2 in de Wapenwet ingevoegd. 
 
 Artikel 11/2 maakt een onderscheid tussen drie categorieën van personen die het voordeel van artikel 11/1 
kunnen genieten :  
 
 -  de personen die een wapen voorhanden hebben dat onder de gelding van de wet van 8 juni 2006 
vergunningsplichtig is geworden, moesten vóór 1 november 2008 een vergunning aanvragen (artikel 11/2, eerste 
lid); 
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 -  de personen die een vuurwapen erven, moeten die vergunning aanvragen binnen twee maanden nadat zij 
het wapen in bezit hebben gekregen (artikel 11/2, tweede lid); 
 
 -  de personen van wie het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het gelijkgestelde document is vervallen, 
mogen het wapen gedurende drie jaar na het vervallen van de termijn voorhanden hebben zonder munitie 
(artikel 13, tweede lid). Na die termijn van drie jaar heeft de wapenbezitter twee maanden de tijd om de 
vergunning aan te vragen om het wapen te behouden onder de voorwaarden van artikel 11/1 (artikel 11/2, derde 
lid). 
 
 Van de personen die een wapen verkregen na de inwerkingtreding van de wet van 8 juni 2006, kunnen 
alleen de personen van wie het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het gelijkgestelde document is vervallen, 
een vergunning verkrijgen om een wapen zonder munitie te behouden. Aldus worden alle personen uitgesloten 
die een vergunning verkregen op grond van artikel 11, § 3, 9°, a), b), c), d) en f), namelijk de personen die één 
van de volgende wettige redenen opgeven : het recreatief schieten; het faunabeheer; de uitoefening van een 
beroep dat bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben van een vuurwapen noodzakelijk maakt; de 
persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het voorhanden 
hebben van een vuurwapen dat risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen; de deelname aan historische, 
folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten. Hoewel zij zich in een situatie bevinden die in elk 
opzicht vergelijkbaar is met de situaties die door de wet worden beoogd, kunnen die categorieën van personen 
niet het voordeel van artikel 11/1 genieten, namelijk worden gemachtigd om hun wapen te behouden om redenen 
die met hun vermogen verband houden of om gevoelsmatige redenen. Dat verschil in behandeling kan volgens 
de verzoekende partij niet objectief, noch redelijk worden verantwoord.  
 
 A.5.  De Ministerraad is van oordeel dat de wetgever, gelet op de doelstellingen inzake openbare veiligheid, 
redelijkerwijze kon beslissen om de wettige redenen te beperken op grond waarvan men, mits een vergunning, 
een vuurwapen voorhanden mag hebben. 
 
 De wetgever heeft rekening willen houden met de lering van het arrest nr. 154/2007 van het Hof. Hij heeft 
immers, enerzijds, de verplichting gehandhaafd, voor diegene die een wapen wenst te verwerven, om een wettige 
reden op te geven. Anderzijds, voorziet hij voortaan in een gunstigere regeling voor diegene die een wapen 
zonder munitie wenst te bewaren, dat hij zou vóór de aanneming van de wet van 8 juni 2006 zou hebben 
verworven, hetzij omdat dit wapen vrij verkrijgbaar was, hetzij omdat de verwerving ervan destijds was vergund. 
Die maatregel, die enkel betrekking heeft op de bijzondere gevallen van bewaring van een wapen dat vóór de 
aanneming van de wet van 8 juni 2006 werd verworven, is in overeenstemming met hetgeen het Hof in B.51.2 
van het voormelde arrest heeft gesteld. De wetgever kon dus beslissen die gunstige regeling van het voorhanden 
hebben van een wapen zonder munitie niet uit te breiden tot alle personen die in de toekomst de mogelijkheid 
zouden willen hebben om een vuurwapen te bewaren, zelfs zonder munitie, wanneer de wettige reden voor het 
voorhanden hebben ervan verdwenen is. Dat passief wapenbezit toestaan aan eenieder die voorheen op wettige 
wijze en met een vergunning een wapen voorhanden kon hebben, zou ingaan tegen de doelstellingen die met de 
wet worden nagestreefd, namelijk de openbare veiligheid en een vermindering van de risico’s die inherent zijn 
aan het voorhanden hebben van een wapen. Weliswaar houdt een wapen dat men passief voorhanden heeft (dus 
zonder munitie), minder risico’s in dan het voorhanden hebben van een wapen met munitie. Het risico is echter 
niet onbestaande, vermits het wapen niet definitief werd geneutraliseerd. De wetgever vermocht bijgevolg te 
oordelen dat het meest doeltreffende middel om de veiligheid van eenieder te waarborgen, erin bestaat de 
uitzonderlijke gevallen van passief wapenbezit zonder munitie te beperken. 
 
 Wat de jagers en sportschutters betreft, wijst de Ministerraad erop dat zij reeds sinds de wet van 8 juni 2006 
een eigen regeling genieten. Zo kan een jager of een sportschutter zijn wapen, na het vervallen van de geldigheid 
van het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het gelijkwaardig stuk, gedurende drie jaar verder voorhanden 
hebben, evenwel zonder munitie (artikel 13, tweede lid, van de wet van 8 juni 2006). In 2008 kon de wetgever 
oordelen dat die personen, aan het einde van die periode van drie jaar, eveneens de regeling van het passief 
wapenbezit konden genieten. Wat de jagers en de sportschutters betreft, wijst de Ministerraad erop dat, op het 
ogenblik dat zij het jachtverlof of de sportschutterslicentie verkregen, hun geschiktheid werd nagegaan om onder 
meer veilig wapens te hanteren. Het voorhanden hebben van een wapen is dus, wat hen betreft, minder risicovol, 
wat een gedifferentieerde behandeling verantwoordt. 
 
 A.6.  De verzoekende partij verwerpt de zienswijze van de Ministerraad volgens welke uit B.51.2 van het 
voormelde arrest nr. 154/2007 moet worden afgeleid dat op dat punt de draagwijdte van het arrest is beperkt tot 
de personen die hun wapen vóór de inwerkingtreding van de Wapenwet van 8 juni 2006 hebben verworven. 
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 Hoewel het ten opzichte van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen is geoorloofd jagers, schutters 
of gelijkgestelde personen toe te staan hun wapen te behouden na het vervallen van hun jachtverlof, hun 
schutterslicentie of hun gelijkgesteld document, is het volgens de verzoekende partij discriminerend dat die 
maatregel niet werd uitgebreid tot de personen die een vergunning hadden verkregen op grond van artikel 11, 
§ 3, 9°, a), b), c), d) of f), van de Wapenwet. 
 
 
 Derde middel 
 
 A.7.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 9 van de bestreden wet, van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet en van de bevoegdheidverdelende regels, neergelegd in artikel 6, § 1, III, 5°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 Artikel 9 van de bestreden wet heeft artikel 12, 1°, van de wet van 8 juni 2006 in die zin gewijzigd dat, 
onder bepaalde voorwaarden, houders van een jachtverlof « lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof 
geldig is », alsmede de daarbij horende munitie, voorhanden mogen hebben. 
 
 Volgens de verzoekende partij kan het aldus gewijzigde artikel 12 op twee manieren worden 
geïnterpreteerd : ofwel hebben de jagers de toelating lange wapens voorhanden te hebben die toegelaten zijn 
voor de jacht, uitsluitend op het grondgebied van het gewest dat hun het jachtverlof heeft verleend; ofwel mogen 
de jagers enkel de lange jachtwapens voorhanden hebben die zijn toegelaten door het gewest dat hun het 
jachtverlof heeft verleend. 
 
 In de eerste interpretatie voert het bestreden artikel 9 een verschil in behandeling in tussen de personen die 
jagen in het gewest waar zij zijn gedomicilieerd en diegenen die jagen in een ander gewest dan dat van hun 
woonplaats. Voor die laatste categorie houdt zulks in dat zij hun wapen thuis niet voorhanden mogen hebben. 
Dat verschil in behandeling kan niet worden verantwoord, zodat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn 
geschonden. 
 
 In de tweede interpretatie wordt de bevoegdheid om te bepalen welke wapens een jager voorhanden mag 
hebben zonder vergunning, aan de gewesten overgedragen, met schending van de bevoegdheidverdelende regels, 
neergelegd in artikel 6, § 1, III, 5°, van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 A.8.  De Ministerraad is van oordeel dat de uitdrukking « lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof 
geldig is » als volgt dient te worden geïnterpreteerd : de houder van een jachtverlof kan, voor de jacht, de lange 
vuurwapens gebruiken die door zijn jachtverlof zijn toegelaten. Krachtens de bestreden bepaling is het diegene 
die een vergunning heeft om met een bepaald lang vuurwapen te jagen, eveneens toegestaan dat wapen 
voorhanden te hebben, ongeacht het gewest waar hij woont. Die bepaling voert geen enkel verschil in 
behandeling in : diegene die over een jachtverlof beschikt, mag op het hele grondgebied de krachtens dat 
jachtverlof toegelaten wapen voorhanden hebben. Hij mag daarvan echter enkel gebruik maken voor de jacht in 
het gewest of de gewesten waarvoor hij een jachtverlof bezit. 
 
 Die bepaling impliceert volgens de Ministerraad evenmin een bevoegdheidsoverdracht tussen de federale 
wetgever en de gewestwetgevers. De federale wetgever die bevoegd is om de voorwaarden voor het voorhanden 
hebben van een wapen te bepalen, verwijst, wat betreft de vuurwapens die jagers voorhanden hebben, naar de 
gewestelijke jachtwetgeving. Die verwijzing is verantwoord en pertinent. De jagers genieten immers een 
aangepaste regeling wegens hun wettelijk statuut van jager en wegens de verplichting om over een jachtverlof te 
beschikken. Het statuut van jager en het jachtverlof worden echter door de gewesten gereglementeerd. De 
federale wetgever moest dus rekening houden met de gewestelijke regelgeving om het specifieke geval van de 
jagers te regelen. Teneinde de coherentie en de rechtszekerheid van de regeling met betrekking tot de 
jachtwapens te waarborgen, was het volgens de Ministerraad onontbeerlijk om de federale bevoegdheid inzake 
het voorhanden hebben van wapens te verbinden met de gewestelijke bevoegdheid inzake jacht. De federale 
wetgever heeft die verbinding tot stand gebracht door te verwijzen naar de wapens die door de gewestelijke 
jachtverloven zijn toegestaan. 
 
 A.9.  De verzoekende partij neemt akte van de interpretatie van de Ministerraad, maar verzoekt niettemin 
het Hof zich uit te spreken over de twee door de verzoekende partij onderkende interpretaties. 
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 Zelfs in de hypothese dat voor de tweede interpretatie moet worden geopteerd, is de verzoekende partij van 
oordeel dat de federale wetgever aan de gewesten de bevoegdheid heeft overgedragen om te bepalen welke 
wapens een jager voorhanden mag hebben zonder vergunning. Die bevoegdheidsoverdracht wordt niet alleen ten 
gunste van de gewesten, maar eveneens ten gunste van buitenlandse entiteiten doorgevoerd. Het jachtverlof, 
gedefinieerd in artikel 2, 17°, van de Wapenwet, maakt immers geen enkel onderscheid naargelang het 
jachtverlof in België dan wel in het buitenland (in elk geval binnen de Europese Unie) wordt uitgereikt. Andere 
Staten beschikken met andere woorden over de bevoegdheid om eenzijdig de lijst te wijzigen van de wapens die 
in België zonder vergunning voorhanden mogen worden gehouden. Die bevoegdheidsoverdracht schendt niet 
alleen de bevoegdheidverdelende regels, maar tevens het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie : in 
zoverre de gewesten het gebruik (gewestelijke bevoegdheid) van verschillende wapens voor de jacht kunnen 
vergunnen, zouden de Belgen bijgevolg een recht op wapenbezit (federale bevoegdheid) kunnen genieten dat 
verschilt naar gelang van het gewest waarin zij hun domicilie hebben. Doordat buitenlandse jachtverloven 
eveneens in België geldig zijn, zouden de houders daarvan eveneens wapens voorhanden mogen hebben waarvan 
het bezit is verboden voor de houders van een Belgische (gewestelijke) vergunning. 
 
 A.10.  De Ministerraad repliceert dat het onjuist is te beweren dat de bestreden bepaling het de andere 
Staten en de gewesten mogelijk zou maken eenzijdig de lijst te wijzigen van de wapens die in België zonder 
vergunning voorhanden mogen worden gehouden. De jagers genieten een aangepaste regeling wegens hun 
wettelijk statuut van jager. De bestreden bepaling impliceert niet dat een jager een wapen voorhanden mag 
hebben zonder vergunning, vermits hij verplicht is een (Vlaams, Waals of buitenlands) jachtverlof te verkrijgen. 
De Ministerraad wijst nog erop dat het feit dat de gewesten het gebruik van verschillende soorten van wapens 
voor de jacht kunnen vergunnen, geen gevolg is van de bestreden bepaling, maar inherent is aan de federale 
staatsstructuur. 
 
 
 Vierde middel 
 
 A.11.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 9 van de bestreden wet, van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Artikel 12, 1°, van de Wapenwet van 8 juni 2006, gewijzigd bij artikel 9 van de bestreden wet, staat het 
voorhanden hebben van wapens zonder voorafgaande vergunning enkel toe voor de jacht en sluit bijgevolg de 
faunabeheersactiviteiten, bedoeld in artikel 11, § 3, 9°, a), van zijn toepassingsgebied uit. 
Faunabeheersactiviteiten hebben betrekking op wat doorgaans « vernietiging » wordt genoemd. Het betreft een 
type van jacht dat tot doel heeft de populatie van de in het wild levende dieren te reguleren. Jacht en vernietiging  
verschillen slechts van elkaar wat de doelstellingen ervan betreft, niet wat de aard ervan betreft. Volgens de 
verzoekende partij bestaat er een discriminerend verschil in behandeling tussen de houders van een jachtverlof 
en de personen die faunabeheersactiviteiten verrichten, vermits die laatsten een vergunning tot het voorhanden 
hebben van een vuurwapen moeten verkrijgen. 
 
 A.12.  In hoofdorde betoogt de Ministerraad dat het middel niet ontvankelijk is. Het vermeende verschil in 
behandeling kan niet uit het bestreden artikel 9 worden afgeleid. Artikel 12, 1°, van de wet van 8 juni 2006 
voorzag immers reeds vanaf 2006 in een uitzondering op artikel 11 en zulks uitsluitend voor de houders van een 
jachtverlof en niet voor personen die faunabeheersactiviteiten verrichten. Het bestreden artikel 9 heeft enkel het 
toepassingsgebied van artikel 12, 1°, gepreciseerd. In zoverre het middel een keuze bekritiseert die in de wet van 
8 juni 2006, en niet in de bestreden wet, is vastgelegd, moet het onontvankelijk worden verklaard. 
 
 A.13.  De verzoekende partij betwist die analyse van de Ministerraad. In de oorspronkelijke versie van de 
bestreden bepaling waren de jagers vrijgesteld van een vergunning voor wapens die waren « ontworpen voor de 
jacht ». Vermits die term niet nader was omschreven, diende « jacht » in de gangbare betekenis te worden 
begrepen, dus met inbegrip van het doden of vernietigen van dieren. Ook al zijn er een beperkt aantal 
vernietigingswapens die door de gewesten niet voor de jacht worden toegelaten, toch zijn die wapens eveneens 
« ontworpen voor de jacht ». Daarom hadden jagers de toelating om zonder vergunning wapens voorhanden te 
hebben die voor de jacht waren ontworpen, waarvan de vernietigingswapens zonder enige twijfel deel 
uitmaakten. De aangeklaagde discriminatie is pas ontstaan toen artikel 12 door de bestreden wet werd gewijzigd. 
Bijgevolg is het middel ontvankelijk. 
 
 A.14.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het verschil in behandeling tussen de personen 
die houder zijn van een jachtverlof en de personen die een faunabeheersactiviteit verrichten, is verantwoord door 
het feit dat enkel de jagers een eigen wettelijk statuut hebben. Beide categorieën van personen bevinden zich dus 
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niet in een vergelijkbare situatie. Het statuut van de jager, dat door gewestelijke normen is vastgelegd, laat een 
controle toe van de identiteit van de jager, van diens geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren en van 
diens theoretische kennis, wat een gunstigere regeling voor de jagers verantwoordt. Wat de personen die 
faunabeheersactiviteiten verrichten betreft, kon de federale wetgever redelijkerwijze oordelen dat zij, door het 
ontbreken van een specifiek statuut, aan de gewone regeling inzake het voorhanden hebben van wapens moesten 
worden onderworpen, waarin artikel 11 van de wet van 8 juni 2006 voorziet. Zulks geldt des te meer, nu de 
vuurwapens die voor de jacht zijn toegelaten (lange vuurwapens met een groot kaliber) niet dezelfde zijn als die 
welke voor faunabeheersactiviteiten worden toegelaten (vuurwapens met een klein kaliber). Bijgevolg moet 
men, om redenen van veiligheid, opspoorbaarheid en controle van de gebruikte wapens, een specifieke 
vergunning voor het gebruik van een wapen voor faunabeheersactiviteiten verkrijgen. 
 
 A.15.  Volgens de verzoekende partij is het onjuist te beweren dat de personen die vernietigingsactiviteiten 
verrichten geen juridisch statuut zouden hebben. Hun statuut is immers dat van de jagers. Bovendien worden 
jachtwapens, op enkele uitzonderingen na, eveneens voor vernietiging gebruikt.  
 
 
 Vijfde middel 
 
 A.16.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 10 van de bestreden wet, van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Artikel 12/1 van de wet van 8 juni 2006, ingevoegd bij het bestreden artikel 10, bepaalt dat de houders van 
een jachtverlof, een sportschutterslicentie en een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, 
onder bepaalde voorwaarden aan elkaar vuurwapens mogen uitlenen. De volgende categorieën van personen 
worden van die uitleenmogelijkheid uitgesloten : (1) de wapenhandelaars en uitbaters van een schietstand; (2) de 
natuurlijke personen en de privaatrechtelijke rechtspersonen die zijn erkend om een museum of een verzameling 
wapens te beheren, alsmede de houders van een bijzondere erkenning; (3) de bijzondere wachters die de 
vuurwapens bedoeld in de artikelen 62 en 64 van het Veldwetboek en de daarbij horende munitie mogen 
bezitten; (4) de meerderjarige particulieren die hoogstens een keer per jaar een vergunningsplichtig wapen 
voorhanden hebben op een erkende schietstand. De uitsluiting van die categorieën van personen is volgens de 
verzoekende partij discriminerend.  
 
 Wat de wapenhandelaars betreft, ziet de verzoekende partij niet in waarom een wapenhandelaar geen 
wapen zou mogen lenen aan iemand die de wettelijke toelating of erkenning heeft om een wapen voorhanden te 
hebben. De uitsluiting van de op grond van artikel 5 van de Wapenwet erkende personen, van het 
toepassingsgebied van het bestreden artikel 10 kan niet worden verantwoord. 
 
 Wat de musea en de erkende verzamelaars betreft, stelt de verzoekende partij dat het noodzakelijk kan zijn 
een wapen te lenen of te ontlenen, bijvoorbeeld in het kader van een tijdelijke tentoonstelling of van historische, 
folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten die wettelijk zijn toegestaan. De uitsluiting van de op 
grond van artikel 6 van de Wapenwet erkende personen, van het toepassingsgebied van het bestreden artikel kan 
niet worden verantwoord. 
 
 Wat de bijzondere wachters en de occasionele schutters betreft, ziet de verzoekende partij evenmin een 
verantwoording op grond waarvan die personen het voordeel van het nieuwe artikel 12/1 van de Wapenwet niet 
kunnen genieten. Door die categorieën van personen uit zijn toepassingsgebied te sluiten, schendt het bestreden 
artikel 10 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet of artikel 12 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap. 
 
 A.17.  De Ministerraad is van oordeel dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen, enerzijds, 
diegenen die een wapen uitlenen en, anderzijds, diegenen die een wapen mogen ontlenen.  
 
 Wat de wapenhandelaars, musea en wapenverzamelaars betreft, merkt de Ministerraad op dat die 
categorieën geen bijzondere vergunning moeten verkrijgen wanneer zij een wapen ontlenen, aangezien zij over 
een erkenning beschikken voor het voorhanden hebben van wapens. Wapenhandelaars, musea en 
wapenverzamelaars (de erkende personen) kunnen aan elkaar de wapens uitlenen die zijn toegestaan door hun 
erkenning en zij mogen diezelfde wapens uitlenen aan de personen die de toelating hebben om ze voorhanden te 
hebben krachtens een vergunning die op grond van artikel 11 is uitgereikt. 
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 Wat de occasionele schutters betreft, stelt de Ministerraad dat het feit dat zij niet vrij een wapen mogen 
ontlenen, wordt verantwoord door de doelstellingen van openbare veiligheid en traceerbaarheid van wapens. 
Immers, krachtens artikel 12 is de occasionele schutter ervan vrijgesteld een vergunning te verkrijgen, zodat te 
zijnen opzichte geen enkele controle mogelijk is, wat betreft diens (technische en mentale) geschiktheid om 
veilig een wapen te hanteren, diens strafrechtelijke antecedenten en diens theoretische kennis van vuurwapens. 
 
 Wat de uitsluiting van de bijzondere wachters betreft, merkt de Ministerraad op dat die optie reeds in 2006 
werd vastgelegd : artikel 12, tweede lid, neemt hen niet op als begunstigden. De kritiek die in 2009 tegen die 
ongewijzigd gebleven bepaling wordt gericht, is onontvankelijk. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het feit dat de bijzondere wachters een specifieke 
regeling genieten (vrijstelling van de algemene regel, waarin artikel 11 voorziet) kan worden verantwoord door 
de omstandigheid dat dit wapenbezit reeds vóór de aanneming van de Wapenwet wettelijk was toegestaan 
krachtens artikel 62 van het Veldwetboek. Die specifieke regeling moet, doordat zij een uitzondering op het 
algemene beginsel van de vergunning vormt, strikt worden geïnterpreteerd, temeer omdat de bijzondere wachters 
niet zijn onderworpen aan een controle die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de controle op de jagers of de 
sportschutters. Die redenen verantwoorden dat de bijzondere wachters geen wapen van of aan een derde mogen 
lenen. 
 
 
 Zesde middel 
 
 A.18.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 21 en 31 van de bestreden wet, van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Artikel 32 van de wet van 8 juni 2006, vervangen bij het bestreden artikel 21, en artikel 50/1 van de wet 
van 8 juni 2006, ingevoegd bij het bestreden artikel 31, leggen een controle op van de wettelijke voorwaarden 
voor het voorhanden hebben van een wapen, alsook de betaling van een retributie, om de vijf jaar, door de 
houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Doordat die bepalingen geen 
onderscheid maken tussen de houders van een vergunning die werd verkregen op grond van artikel 11 (het 
voorhanden hebben van een wapen met munitie) of op grond van artikel 11/1 (het bewaren van een wapen 
zonder munitie), schenden die bepalingen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie doordat zij personen 
die zich in een verschillende situatie bevinden, gelijk behandelen. 
 
 De verzoekende partij betoogt dat de personen die een wapen zonder munitie voorhanden hebben zich in 
een andere situatie bevinden dan de personen die een wapen mogen gebruiken op grond van artikel 11. Bijgevolg 
is het niet verantwoord personen die wapens zonder munitie bewaren aan dezelfde controle te onderwerpen, 
vermits dergelijke wapens geen veiligheidsrisico inhouden. Het nieuwe artikel 32 van de Wapenwet schendt 
bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Indien de controles waarin dat artikel 32 voorziet toch verantwoord zouden worden geacht ten aanzien van 
alle houders van vergunningen, schendt de wetgever het gelijkheidsbeginsel door slechts in één bedrag voor de 
retributies te voorzien, terwijl de aard van die controles grondig verschilt. Het is volgens de verzoekende partij 
niet redelijk verantwoord de personen die een wapen voorhanden mogen hebben, te verplichten tot het betalen 
van een identieke retributie, zonder een onderscheid te maken naargelang de vergunning op grond van artikel 11 
of van artikel 11/1 werd verkregen. 
 
 A.19.  De Ministerraad is van oordeel dat het, ondanks het verschil in controle van de wettelijke 
voorwaarden voor het voorhanden hebben van een wapen met of zonder munitie, kan worden verantwoord dat 
alle uitgereikte vergunningen regelmatig worden gecontroleerd om de doelstellingen van de Wapenwet van 
8 juni 2006 te verwezenlijken. 
 
 Wat de retributie betreft die ertoe strekt de kosten van de controle te dekken, kon de wetgever 
redelijkerwijze oordelen dat de werklast om de controle uit te voeren met betrekking tot het voorhanden houden 
van wapens zonder munitie, niet van dien aard is dat hij een verschil in het bedrag van de retributie 
verantwoordt. Bovendien kan het vaststellen van een enkele retributie volgens de Ministerraad eveneens door 
budgettaire redenen worden verklaard, vermits de retributie van 85 euro al niet volstaat om de reële kosten van 
de vijfjaarlijkse controle te dekken. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  Het onderhavige beroep strekt tot de gedeeltelijke vernietiging van de wet van 

25 juli 2008 (hierna : de wet van 25 juli 2008) tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende 

regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (hierna : de wet van 8 juni 

2006). 

 

 De bestreden bepalingen hebben betrekking op : 

 

 -  de voorwaarden om een vergunning tot het voorhanden hebben van een 

vergunningsplichtig wapen te verkrijgen (artikelen 7 en 8); 

 

 -  het toelaten van lange wapens waar het jachtverlof geldig is (artikel 9); 

 

 -  de voorwaarden om wapens zonder voorafgaande vergunning voorhanden te hebben 

(artikel 9); 

 

 -  het uitlenen van vuurwapens (artikel 10); 

 

 -  de controle van de wettelijke voorwaarden voor het voorhanden hebben van een wapen 

(artikel 21); 

 

 -  de voor die controle te betalen retributie (artikel 31). 

 

 

 Ten aanzien van de context van de bestreden wet 

 

 B.2.  In zijn arrest nr. 154/2007 van 19 december 2007 heeft het Hof erop gewezen dat de 

wet van 8 juni 2006 onder meer tot doel heeft de richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 

1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens gedeeltelijk 

om te zetten en België in staat te stellen deel te nemen aan de strijd tegen de wapenhandel 
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door de opspoorbaarheid van alle wapens te verzekeren en de wapenmarkt te beveiligen (Parl. 

St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 9). 

 

 B.3.  De thans bestreden wet van 25 juli 2008 streeft dezelfde doelstellingen na. 

 

 Aangezien de wet van 8 juni 2006 tot bepaalde moeilijkheden en ongewenste effecten 

aanleiding heeft gegeven, werd zij door een parlementaire werkgroep geëvalueerd en werden de 

betrokken actoren gehoord, wat resulteerde in de thans bestreden wet (Parl. St., Kamer, 

2007-2008, DOC 52-0474/001, pp. 3-4). 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.  De verzoekende partij voert zes middelen aan, die alle uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn afgeleid.  

 

 In het derde middel wordt bovendien de schending van de bevoegdheidverdelende regels 

aangevoerd, in zoverre de bestreden bepaling in een bepaalde zin zou worden geïnterpreteerd. 

 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.5.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door artikel 7 van de bestreden wet, 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Uit de artikelen 11/1 en 11/2 van de wet van 8 juni 2006, ingevoegd bij respectievelijk de 

artikelen 7 en 8 van de bestreden wet, volgt dat een vergunning tot het voorhanden hebben 

van een wapen, met uitsluiting van munitie, kan worden afgegeven aan de erfgenaam die 

daartoe een aanvraag indient binnen twee maanden nadat hij het desbetreffende wapen in 

bezit heeft gekregen, in zoverre dat wapen wettig voorhanden werd gehouden door de erflater. 

Een minderjarige kan de toepassing van die bepaling niet genieten, overeenkomstig artikel 11, 

§ 3, waarnaar artikel 11/2 verwijst. Daaruit zou volgen dat een minderjarige het recht wordt 

ontzegd om een wapen dat wettig in het bezit van de erflater was, te erven, zulks in 
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tegenstelling tot een meerderjarige erfgenaam. Voor dat verschil in behandeling zou geen 

redelijke verantwoording bestaan. 

 

 Volgens de verzoekende partij zou de wetgever over alternatieven beschikken die minder 

nadelig voor het erfrecht zouden zijn, meer bepaald door een onderscheid tussen eigendom en 

bezit te maken. Zo zou hij kunnen bepalen dat wanneer de erfgenaam eigenaar van een wapen 

wordt, hij pas op het ogenblik dat hij meerderjarig is, de bezitter ervan wordt. 

 

 B.6.   De artikelen 11/1 en 11/2 van de wet van 8 juni 2006, ingevoegd door 

respectievelijk de artikelen 7 en 8 van de wet van 25 juli 2008, bepalen : 

 

 « Art. 11/1.  Een vergunning tot het voorhanden hebben wordt ook afgegeven aan de 
personen die wensen een wapen in hun vermogen te behouden, waarvoor een vergunning was 
afgegeven of waarvoor geen vergunning vereist was voor de inwerkingtreding van deze wet. 
 
 Deze vergunning is slechts geldig voor het eenvoudig voorhanden hebben van het wapen, 
met uitsluiting van munitie. 
 
 Artikel 11, § 3, 6°, 7° en 9°, is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde 
personen ». 
 
 « Art. 11/2.  Eenieder die een wapen voorhanden heeft, dat krachtens deze wet 
vergunningsplichtig is geworden en een in artikel 11/1 bedoelde vergunning wenst aan te 
vragen, moet de aanvraag binnen twee maanden na de inwerkingtreding van dit artikel 
indienen. 
 
 De erfgenaam die bewijst dat hij een wapen in zijn vermogen heeft ontvangen, dat wettig 
voorhanden werd gehouden door de overledene, kan, binnen twee maanden nadat hij het 
wapen in bezit heeft gekregen, een in artikel 11/1 bedoelde vergunning aanvragen. 
 
 De particulier die een wapen heeft verkregen onder de voorwaarden van artikel 12 en 
waarvan het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het gelijkgesteld document is vervallen, 
en die de in artikel 11/1 bedoelde vergunning wenst te verkrijgen, moet de aanvraag indienen 
binnen twee maanden na het verstrijken van de in artikel 13, tweede lid, bedoelde termijn ». 
 

 B.7.  Het voormelde artikel 11/1 verwijst naar artikel 11, § 3, met uitsluiting van de in de 

punten 6°, 7° en 9° van dat artikel 11, § 3, vermelde voorwaarden. De in artikel 11/1 beoogde 

personen worden aldus vrijgesteld van drie voorwaarden waarin artikel 11, § 3, van de wet 

van 8 juni 2006 voorziet, namelijk « een medisch attest voorleggen dat bevestigt dat de 

aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen » 

(artikel 11, § 3, 6°), « slagen voor een proef betreffende de kennis van de toepasselijke 
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regelgeving en het hanteren van een vuurwapen, waarvan de modaliteiten worden bepaald 

door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit » (artikel 11, § 3, 7°), alsook één van 

de wettige redenen opgeven die zijn opgesomd in artikel 11, § 3, 9°. 

 

 Alle andere voorwaarden waarin artikel 11, § 3, van de wet van 8 juni 2006 voorziet, 

blijven van toepassing op de in artikel 11/1 beoogde personen, onder andere dat de 

vergunning slechts wordt verleend aan personen die meerderjarig zijn (artikel 11, § 3, 1°). 

 

 B.8.  In zoverre het middel de omstandigheid bekritiseert dat het, gelet op de bij de wet 

van 25 juli 2008 ingevoegde regeling voor het voorhanden hebben van wapens zonder 

munitie, discriminerend zou zijn om minderjarige erfgenamen de mogelijkheid te ontnemen 

om een vergunning te verkrijgen voor het voorhanden hebben van een wapen zonder munitie, 

is het niet gegrond. 

 

 Niets verantwoordt immers dat een afwijkende regeling voor vergunningen tot het 

voorhanden hebben van wapens enkel wordt ingevoerd voor de minderjarigen die een wapen 

zonder munitie erven dat voordien wettig voorhanden werd gehouden, vermits de wetgever, 

met het algemene beginsel van verbod van wapenbezit door minderjarigen, een doelstelling 

van algemeen belang nastreeft die erin bestaat de veiligheid van eenieder te waarborgen, 

rekening houdend met het mogelijke gevaar verbonden aan het voorhanden hebben van een 

wapen.  

 

 De omstandigheid dat een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen niet kan 

worden afgegeven aan een minderjarige die dat wapen erft, is slechts het gevolg van die 

doelstelling van algemeen belang. 

 

 Het vereiste dat al wie een wapen voorhanden wenst te hebben meerderjarig moet zijn, 

wordt overigens eveneens door artikel 5 van de in B.2 vermelde richtlijn van 18 juni 1991 

voorgeschreven. 

 

 De omstandigheid dat het een wapen zonder munitie betreft, staat niet eraan in de weg dat 

het vereiste van meerderjarigheid ook in dat geval kan worden opgelegd. Hoewel het 

mogelijke gevaar verbonden aan het voorhanden hebben van een wapen zonder munitie 

beperkter is, is het pertinent en evenredig met de nagestreefde doelstellingen van openbare 
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veiligheid, aan minderjarigen het voorhanden hebben van een wapen, zelfs zonder munitie, te 

ontzeggen. Overigens is een wapen zonder munitie niet definitief onklaar gemaakt, zodat een 

zeker veiligheidsrisico blijft bestaan dat in het geval van minderjarigen groter kan worden 

geacht dan in dat van meerderjarigen. 

 

 Bovendien tast de bestreden maatregel het eigendomsrecht van de minderjarige 

erfgenaam niet aan vermits hij hem niet verhindert eigenaar van dat wapen te worden en te 

blijven; hij verbiedt een minderjarige enkel om zulk een wapen zelf voorhanden te hebben. 

Het staat overigens aan de Koning, met toepassing van artikel 35, 1°, van de wet van 8 juni 

2006, om de modaliteiten te bepalen voor het voorhanden hebben van dat wapen, in 

afwachting van de meerderjarigheid van de erfgenaam. 

 

 B.9.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.10.1.   Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 7 en 8 van de 

bestreden wet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 De artikelen 11/1 en 11/2 van de wet van 8 juni 2006, ingevoegd bij de bestreden 

artikelen 7 en 8, voorzien in de mogelijkheid om een vergunning tot het behouden van een 

wapen, met uitsluiting van munitie, aan te vragen voor drie categorieën van personen : (1) de 

personen die een wapen voorhanden hebben dat onder de gelding van de wet van 8 juni 2006 

vergunningsplichtig is geworden; (2) de personen die een vuurwapen erven; (3) de personen 

van wie het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het gelijkgestelde document is vervallen.  

 

 Volgens de verzoekende partij zouden aldus de personen worden uitgesloten die op grond 

van artikel 11, § 3, 9°, a), b), c), d) en f), een vergunning hebben verkregen, hoewel die 

personen zich in een situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van de personen die door 

de voormelde artikelen 11/1 en 11/2 worden beoogd. Aangezien dat verschil in behandeling 

niet objectief zou zijn verantwoord, zou de bestreden maatregel de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet schenden. 
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 B.10.2.  Artikel 11, § 3, 9°, a), b), c), d) en f), van de wet van 8 juni 2006 bepaalt : 

 

 « De vergunning wordt slechts verleend aan personen die voldoen aan de volgende 
voorwaarden : 
 
 […] 
 
 9°  een wettige reden opgeven voor de verwerving en het voorhanden hebben van het 
betrokken wapen en de munitie. Het type wapen moet overeenstemmen met de reden 
waarvoor het gevraagd wordt. Deze wettige redenen zijn, onder de door de Koning bij in 
Ministerraad overlegd besluit te bepalen voorwaarden : 
 
 a)  de jacht en faunabeheersactiviteiten; 
 
 b)  het sportief en recreatief schieten; 
 
 c)  de uitoefening van een activiteit die bijzondere risico's inhoudt of het voorhanden 
hebben van een vuurwapen noodzakelijk maakt; 
 
 d)  de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en 
die aantonen dat het voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate 
beperkt en hen kan beschermen;  
 
 […] 
 
 f)  de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke 
activiteiten ». 
 

 B.11.  In zijn voormelde arrest nr. 154/2007 oordeelde het Hof : 

 

 « B.51.2.  […] 
 
 Hoewel het ten aanzien van de door de bestreden wetgeving nagestreefde doelstellingen 
geoorloofd is alleen te voorzien in wettige redenen die een rechtstreeks verband vertonen met 
een beroep of een vrijetijdsbesteding voor wie een vergunningsplichtig wapen wenst te 
verwerven, is het echter niet evenredig het voorhanden hebben van een wapen zonder munitie 
onmogelijk te maken, wanneer diegene die de vergunning tot het voorhanden hebben van een 
wapen aanvraagt en die voor het overige aan alle andere gestelde voorwaarden voldoet, een 
wapen dat legaal voorhanden werd gehouden, niet wenst te verwerven, maar in zijn vermogen 
wenst te bewaren, ofwel omdat een vergunning tot het voorhanden hebben van het wapen was 
verleend, ofwel omdat die vergunning niet was vereist. 
 
 B.51.3.  Het middel is derhalve gegrond in zoverre artikel 11, § 3, 9°, het behoud van een 
legaal voorhanden gehouden wapen in een vermogen niet vermeldt als wettige reden wanneer de 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen 
betrekking heeft op een vergunningsplichtig wapen zonder munitie ». 
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 B.12.  Ten gevolge van dat arrest werden door de in B.6 geciteerde artikelen 7 en 8, de 

artikelen 11/1 en 11/2 in de wet van 8 juni 2006 ingevoegd. 

 

 Het amendement dat tot het bestreden artikel 7 heeft geleid, is als volgt verantwoord : 

 
 « Het Grondwettelijk Hof zegt in arrest nr. 154/2007 van 19 december 2007 dat 
artikel 11, § 3, 9°, van de wet ‘ het behoud van een legaal voorhanden gehouden wapen in een 
vermogen niet vermeldt als een wettige reden wanneer de aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen betrekking heeft op een 
vergunningsplichtig wapen zonder munitie ’. 
 
 De wetgever moest dus deze lacune opvullen door een wettige reden in te voeren, niet 
voor de verwerving, maar wel voor het behoud van een wapen in een vermogen. 
 
 Dit nieuw artikel heeft dus geen betrekking op nieuwe wapenbezitters. Zij zullen, in geval 
van de aanschaf van een nieuw wapen evenals bij de hernieuwing van de vergunning die hen 
eventueel zal worden verleend, altijd moeten voldoen aan één van de wettige redenen waarin 
artikel 11, § 3, 9°, van de wet in voorziet. 
 
 Op het vlak van het behoud van een wapen, kunnen zich meerdere situaties voordoen : 
 
 –  de persoon had het wapen verworven voor de inwerkingtreding van deze wet en had 
indertijd een vergunning verkregen; 
 
 –  de persoon had het wapen voor de inwerkingtreding van deze wet verworven en het 
wapen was niet vergunningsplichtig; 
 
 –  de persoon ontvangt het wapen in het kader van een erfenis » (Parl. St., Kamer, 
2007-2008, DOC 52-0474/002, p. 5). 
 

 Het amendement dat tot het bestreden artikel 8 heeft geleid, is als volgt verantwoord : 

 

 « Dit amendement beoogt duidelijk te bepalen binnen welke termijn de aanvragen om 
vergunningen tot het voorhanden hebben zoals bedoeld in artikel 11/1 moeten worden 
ingediend. 
 
 De personen die wettig een wapen voorhanden hadden, dat krachtens de wet van 8 juni 
2006 vergunningsplichtig geworden is, beschikken over een termijn van twee maanden te 
rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 11/2. 
 
 De personen die een wapen hebben verworven door erfenis, voor zover dit wapen wettig 
voorhanden was gehouden door de overledene, moeten de aanvraag indienen binnen twee 
maanden nadat ze het wapen in bezit hebben gekregen. De bewijslast voor deze erfenis en 
deze termijn ligt bij de aanvrager. 
 



 16

 De jagers en de sportschutters die hun hobby wensen stop te zetten maar hun wapens 
wensen te behouden, moeten de aanvraag indienen binnen twee maanden na de termijn van 
drie jaar krachtens de huidige wet of van vijf jaar krachtens wat de auteurs van het 
wetsvoorstel voorstellen » (ibid., p. 6). 
 

 B.13.  Door de bestreden artikelen 7 en 8 aan te nemen heeft de wetgever rekening willen 

houden met hetgeen het Hof in zijn arrest nr. 154/2007 heeft beslist, meer bepaald met de 

hiervoor geciteerde B.51.2 en B.51.3 ervan. 

 

 De bestreden maatregel doet in generlei opzicht afbreuk aan de verplichting voor diegene 

die een wapen wenst te verwerven een wettige reden op te geven. Zij voorziet wel in een 

gunstigere regeling voor diegene die een wapen zonder munitie in zijn vermogen wenst te 

behouden dat hij vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 juni 2006 zou hebben verworven, 

hetzij omdat voor dat wapen een vergunning was afgegeven, hetzij omdat daarvoor geen 

vergunning was vereist. Die regeling kunnen eveneens de personen genieten die een 

vuurwapen erven, wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (nieuw artikel 11/2, tweede 

lid, van de wet van 8 juni 2006) en de personen van wie het jachtverlof, de 

sportschutterslicentie of het gelijkgestelde document is vervallen (nieuw artikel 11/2, derde 

lid, van de wet van 8 juni 2006). 

 

 B.14.  Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever te beslissen die 

gunstigere regeling enkel voor welbepaalde categorieën van personen voor te behouden, met 

uitsluiting van andere, rekening houdend met de doelstellingen die met de wet van 8 juni 2006 

worden nagestreefd. Het Hof zou die keuze enkel kunnen afkeuren indien die kennelijk 

onredelijk zou zijn. 

 

 Uit de bestreden bepalingen kan geenszins worden afgeleid dat een passief wapenbezit 

- het voorhanden hebben van een wapen zonder munitie - zou worden toegestaan aan eenieder 

die voorheen op wettige wijze en met een vergunning een wapen voorhanden kon hebben. Dat 

zou indruisen tegen de nagestreefde doelstellingen van openbare veiligheid en een 

vermindering van de risico’s die inherent zijn aan het voorhanden hebben van een wapen. Het 

feit dat het mogelijke gevaar verbonden aan het voorhanden hebben van een wapen zonder 

munitie beperkter is, belet niet dat een zeker veiligheidsrisico blijft bestaan, zolang het wapen 

niet definitief onklaar is gemaakt. In die omstandigheden kon de wetgever oordelen dat de 
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uitzonderlijke gevallen waarin het passief wapenbezit alsnog wordt toegelaten, beperkt 

moesten blijven. 

 

 Door de gevallen van passief wapenbezit beperkend te omschrijven heeft de wetgever een 

maatregel genomen die niet kennelijk onredelijk is en in overeenstemming is met de 

doelstellingen die door de wet van 8 juni 2006 worden nagestreefd. Een te ruim 

toepassingsgebied van de bestreden maatregel zou immers ertoe leiden dat die doelstellingen 

niet meer daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt, temeer nu de wetgever niet in een 

tijdelijke of definitieve neutralisatie heeft voorzien van wapens zonder munitie, die in het 

vermogen kunnen worden behouden. 

 

 B.15.  Dat de uitzonderlijke regeling van het passief voorhanden hebben van een 

vuurwapen, met uitsluiting van munitie, ook van toepassing is op de jagers en de 

sportschutters van wie het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het gelijkgestelde document 

is vervallen (nieuw artikel 11/2, derde lid, van de wet van 8 juni 2006), kan worden 

verantwoord door het feit dat zij aan een bijzondere regeling zijn onderworpen. Zo kunnen op 

grond van artikel 13, tweede lid, van de wet van 8 juni 2006, de jagers en de sportschutters 

hun wapen na het vervallen van de geldigheid van de voormelde documenten gedurende drie 

jaar verder voorhanden hebben, evenwel zonder munitie. De wetgever kon redelijkerwijze 

oordelen dat die personen, na die periode van drie jaar, eveneens het passief wapenbezit 

konden genieten. 

 

 In de parlementaire voorbereiding wordt die gunstigere regeling voor de jagers en de 

sportschutters als volgt verantwoord : 

 

 « [Wat betreft] de jagers en de sportschutters die hun hobby wensen stop te zetten maar 
die wel hun wapen wensen te behouden. Allereerst zij opgemerkt dat, vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 2006, de jacht- en sportwapens niet onder de 
vergunningsplicht vielen. Voorts wordt in artikel 12 van de wet gepreciseerd dat artikel 11 
niet van toepassing is op de jagers en de sportschutters. Bijgevolg is voor een jacht- of een 
sportgeweer géén vergunning stricto sensu vereist, wanneer dat wapen in het bezit is van een 
jager of een sportschutter. Vandaar de voorgestelde formulering van het artikel » (Parl. St., 
Kamer, 2007-2008, DOC 52-0474/006, p. 22). 
 

 B.16.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Wat het derde middel betreft 

 

 B.17.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 9 van de bestreden wet, 

van ofwel de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, ofwel de bevoegdheidverdelende regels, 

naar gelang van de interpretatie die aan de bestreden bepaling wordt gegeven. 

 

 Artikel 12, 1°,  van de wet van 8 juni 2006, vervangen bij het bestreden artikel 9, bepaalt 

dat artikel 11, dat een vergunning tot het voorhanden hebben oplegt, niet van toepassing is op 

« houders van een jachtverlof, die lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is, 

evenals de daarbij horende munitie », onder bepaalde voorwaarden voorhanden mogen 

hebben. 

 

 Volgens de verzoekende partij zou het nieuwe artikel 12, 1°, op twee manieren kunnen 

worden geïnterpreteerd : ofwel zouden de jagers de toelating hebben lange wapens 

voorhanden te hebben die zijn toegelaten voor de jacht, uitsluitend op het grondgebied van het 

gewest dat hun het jachtverlof heeft verleend; ofwel zouden de jagers enkel de lange 

jachtwapens voorhanden mogen hebben die zijn toegelaten door het gewest dat hun het 

jachtverlof heeft verleend. 

 

 In de eerste interpretatie zou een discriminerend verschil in behandeling worden 

ingevoerd tussen, enerzijds, de categorie van personen die jagen in het gewest waar zij zijn 

gedomicilieerd en, anderzijds, de categorie van personen die jagen in een ander gewest dan 

dat van hun woonplaats. Daaruit zou volgen dat de laatste categorie van personen hun wapens 

thuis niet voorhanden zouden mogen hebben. 

 

 In de tweede interpretatie zou de bestreden bepaling tot gevolg hebben dat de 

bevoegdheid om te bepalen welke wapens een jager zonder vergunning voorhanden mag 

hebben aan de gewesten zou worden overgedragen, zodat de bevoegdheidverdelende regels 

zouden zijn geschonden. 

 

 B.18.  Het gedeeltelijk bestreden artikel 9 van de wet van 25 juli 2008 bepaalt : 

 

 « In artikel 12 van dezelfde wet [van 8 juni 2006] worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
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 a)  de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ 1°  houders van een jachtverlof, die lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof 
geldig is, evenals de daarbij horende munitie mogen voorhanden hebben, op voorwaarde dat 
hun strafrechtelijke antecedenten, hun kennis van de wapenwetgeving en hun geschiktheid om 
veilig een vuurwapen te hanteren zijn nagegaan; ’ 
 
 […] ». 
 

 B.19.  Artikel 12, 1°, van de wet van 8 juni 2006 bepaalde oorspronkelijk dat artikel 11 

niet van toepassing is op « houders van een jachtverlof, die lange vuurwapens ontworpen voor 

de jacht, evenals de daarbij horende munitie mogen voorhanden hebben ». Uit de 

parlementaire voorbereiding van het bestreden artikel 9 blijkt dat de formulering « lange 

vuurwapens ontworpen voor de jacht » tot interpretatieproblemen leidde. Daarom werd die 

formulering vervangen door « lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is ».  

 

 De memorie van toelichting vermeldt dat aldus wordt verduidelijkt « dat het 

jachtwapenverlof geldt daar waar de houder van de vergunning gaat jagen », zodat er 

« duidelijkheid [komt] voor tal van jagers die hun ‘ passieve ’ wapens wensten te houden » 

(Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0474/001, p. 7). 

 

 B.20.  De formulering « lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is » 

dient aldus te worden begrepen dat de houder van een jachtverlof, voor de jacht, de lange 

vuurwapens kan gebruiken die door zijn jachtverlof zijn toegelaten. Op grond van het 

bestreden artikel 9 is het diegene die een vergunning heeft om met een bepaald lang 

vuurwapen te jagen, eveneens toegestaan dat wapen voorhanden te hebben, ongeacht het 

gewest waar hij woont. 

 

 Uit die lezing van de bestreden bepaling volgt dat de eerste interpretatie die de 

verzoekende partij ervan geeft, geen steun vindt in de tekst zelf van die bepaling, noch in de 

parlementaire voorbereiding ervan. Bijgevolg dient het Hof niet te onderzoeken of de 

bestreden bepaling, in die interpretatie, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 

 

 B.21.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de kritiek dat, enerzijds, de bestreden bepaling 

artikel 6, § 1, III, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen zou schenden doordat zij de gewesten zou toestaan te preciseren welke wapens 
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jagers voorhanden mogen hebben zonder vergunning en, anderzijds, die schending van de 

bevoegdheidverdelende regels tevens een schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet met zich zou meebrengen doordat de Belgen een recht op wapenbezit zouden 

kunnen genieten dat verschilt naar gelang van het gewest waarin zij hun domicilie hebben en 

doordat de houders van buitenlandse jachtverloven die in België geldig zijn, ook wapens 

voorhanden zouden mogen hebben waarvan het voorhanden hebben voor de houders van een 

gewestelijk jachtverlof zou zijn verboden. 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheidverdelende regels 

 

 B.22.  Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, hebben de Grondwetgever en 

de bijzondere wetgever aan de gemeenschappen en de gewesten de volledige bevoegdheid 

toegekend tot het uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de hun toegewezen 

aangelegenheden. Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere wetgever het 

gehele beleid inzake de door hem toegewezen aangelegenheden aan de gemeenschappen en 

gewesten overgedragen. 

 

 B.23.  Artikel 6, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen bepaalt dat de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, onder 

meer zijn : 

 

 « III.  Wat de landinrichting en het natuurbehoud betreft : 
 
 […] 
 
 5°  De jacht, met uitzondering van de vervaardiging van, de handel in en het bezit van 
jachtwapens, en de vogelvangst; ». 
 

 De voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de bevoegdheid van de gewesten 

door de bevoegdheid inzake « de vervaardiging van, de handel in, en het bezit van 

jachtwapens » voor te behouden aan de federale wetgever. Uit de parlementaire voorbereiding 

ervan blijkt dat die uitzondering geldt voor alle wapens. 

 

 Tijdens de bespreking van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 stelde de minister van 

Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen : 



 21

 « Overigens wens ik eraan te herinneren dat de Regering overweegt te voorzien in een 
uitzondering die aantoont dat de impliciete bevoegdheden niet spelen, omdat zij ervan uitgaat 
dat het gaat om een probleem van openbare veiligheid dat tot de nationale bevoegdheid moet 
blijven behoren. Voor de Regering moet het voorhanden hebben van jachtwapens, dat is 
geregeld bij artikel 13 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in 
en het dragen van wapenen, nationaal blijven. Dat geldt zowel ten aanzien van de 
gewestoverheden als ten aanzien van de gemeenschapsoverheden » (Hand., Senaat, 22 juli 
1980, p. 2386) (eigen vertaling). 
 

 Daaruit vloeit voort dat de federale wetgever bevoegd is om het houden van wapens, 

ongeacht de aard ervan, - dus ook de lange wapens die houders van een jachtverlof 

voorhanden hebben - te regelen, op voorwaarde dat de door hem ter zake uitgevaardigde 

bepalingen de uitoefening van de bevoegdheid van de gewesten inzake de jacht niet 

verhinderen. 

 

 Artikel 2, 10°, van de wet van 8 juni 2006 definieert het « lang wapen » als het « wapen 

waarvan de looplengte meer dan 30 cm bedraagt of waarvan de totale lengte meer dan 60 cm 

bedraagt ». 

 

 De traditionele jachtgeweren vallen dus onder die categorie van wapens die op grond van 

artikel 3, § 3, 1°, van de wet van 8 juni 2006 vergunningsplichtig zijn. 

 

 Door alle vuurwapens in beginsel vergunningsplichtig te maken, heeft de wetgever rekening 

willen houden met het mogelijke gevaar van die wapens, verbonden aan hun intrinsieke functie, 

die erin bestaat projectielen af te vuren waarvan de voortstuwing ontstaat door de verbranding 

van poeder of door een detonator. 

 

 B.24.  Door de bestreden bepaling aan te nemen heeft de federale wetgever zijn 

bevoegdheid inzake de regeling van het bezit van wapens uitgeoefend. 

 

 Hij heeft daarbij rekening gehouden met de bevoegdheid van de gewesten inzake de 

jacht, vermits uit de bestreden bepaling voortvloeit dat de door de gewesten afgegeven 

jachtverloven de houders ervan vrijstellen van de verplichting om de in artikel 11 van de wet 

van 8 juni 2006 bepaalde voorafgaande vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen 

aan te vragen, op voorwaarde dat hun strafrechtelijke antecedenten, hun kennis van de 
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wapenwetgeving en hun geschiktheid om een vuurwapen op een veilige manier te hanteren 

vooraf zijn nagegaan. 

 

 Door bij de uitoefening van zijn bevoegdheid inzake het voorhanden hebben van wapens 

te verwijzen naar de gewestelijke bevoegdheid inzake de jacht, meer bepaald naar de wapens 

die door de gewestelijke jachtverloven zijn toegestaan, heeft de federale wetgever op generlei 

wijze de bevoegdheden van de gewesten inzake de jacht aangetast. Bijgevolg kan de keuze 

van de federale wetgever om te opteren voor een regelgeving bij verwijzing te dezen niet 

worden bekritiseerd. 

 

 

 Ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

 

 B.25.  Uit de bestreden bepaling zou volgens de verzoekende partij voortvloeien dat het 

recht op wapenbezit zou verschillen naar gelang van het gewest waarin de betrokkenen hun 

domicilie hebben. 

 

 B.26.  Het feit dat de gewesten het gebruik van verschillende wapens, bestemd voor de 

jacht, kunnen vergunnen, vloeit niet voort uit de bestreden bepaling, maar is inherent aan de 

federale staatsstructuur. 

 

 Een verschillende behandeling in aangelegenheden waar de gewesten over eigen 

bevoegdheden beschikken, is het mogelijke gevolg van een onderscheiden beleid, wat is 

toegestaan door de autonomie die hun door of krachtens de Grondwet is toegekend. 

 

 Een zodanig verschil kan op zich niet worden geacht strijdig te zijn met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie. Die autonomie zou geen betekenis hebben, indien een 

verschil in behandeling tussen adressaten van regels die in eenzelfde aangelegenheid in de 

drie gewesten toepasselijk zijn, als zodanig met dat beginsel strijdig zou worden geacht. 

 

 B.27.1.  De houders van buitenlandse jachtverloven die in België geldig zijn, zouden 

volgens de verzoekende partij ook wapens voorhanden mogen hebben waarvan het 

voorhanden hebben voor de houders van een jachtverlof, in België uitgereikt door een gewest, 

zou zijn verboden. 
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 B.27.2.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, maakt de bestreden 

bepaling het andere Staten niet mogelijk eenzijdig de lijst te wijzigen van de wapens die in 

België zonder vergunning voorhanden mogen worden gehouden. Uit die bepaling vloeit 

geenszins voort dat een jager een wapen voorhanden mag houden zonder vergunning, vermits 

hij verplicht is een gewestelijk of buitenlands jachtverlof te verkrijgen. 

 

 B.28.  Het derde middel is niet gegrond.  

 

 

 Wat het vierde middel betreft 

 

 B.29.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 9 van de bestreden wet, 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Artikel 12, 1°, van de wet van 8 juni 2006, gewijzigd bij artikel 9 van de bestreden wet, 

staat het voorhanden hebben van wapens zonder voorafgaande vergunning enkel toe voor de 

jacht en sluit bijgevolg de faunabeheersactiviteiten, bedoeld in artikel 11, § 3, 9°, a), van zijn 

toepassingsgebied uit. Die faunabeheersactiviteiten zouden volgens de verzoekende partij 

vergelijkbaar zijn met jachtactiviteiten, zodat er een discriminerend verschil in behandeling 

zou bestaan tussen de houders van een jachtverlof en de personen die faunabeheersactiviteiten 

verrichten, vermits enkel die laatsten een vergunning tot het voorhanden hebben van een 

wapen moeten verkrijgen. 

 

 B.30.1.  Volgens de Ministerraad zou het middel niet ontvankelijk zijn, vermits het 

voorgelegde verschil in behandeling niet uit de bestreden bepaling zou kunnen worden 

afgeleid, nu artikel 12, 1°, van de wet van 8 juni 2006 reeds vanaf 2006 in zulk een verschil in 

behandeling voorzag. 

 

 B.30.2.  De omstandigheid dat een middel is gericht tegen een nieuwe wettelijke bepaling 

die een draagwijdte heeft die soortgelijk is aan die van een bepaling die reeds bestond, leidt 

op zich niet tot de onontvankelijkheid van dat middel. 
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 Ofschoon het met het derde middel bestreden artikel 9 van de wet van 25 juli 2008, 

waarbij artikel 12, 1°, van de wet van 8 juni 2006 wordt vervangen, een draagwijdte heeft die 

soortgelijk is aan die van de vervangen bepaling, heeft de wetgever bij het aannemen van de 

bestreden bepaling zijn wil getoond om opnieuw te legifereren. Bovendien heeft hij het 

aangeklaagde verschil in behandeling, dat reeds uit de wet van 8 juni 2006 voortvloeide, in de 

bestreden bepaling gehandhaafd. Zodoende heeft hij zich de inhoud van de bestreden 

maatregel toegeëigend en kan die maatregel binnen de wettelijke termijn voor het Hof worden 

bestreden. 

 

 B.30.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.31.  Uit de bestreden bepaling vloeit voort dat de houders van een jachtverlof en de 

personen die faunabeheersactiviteiten verrichten verschillend worden behandeld, vermits 

enkel de laatsten een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen moeten verkrijgen 

op grond van artikel 11 van de wet van 8 juni 2006. 

 

 Zonder uitspraak te doen over de vraag of de wapens die worden gebruikt voor de jacht, 

enerzijds, en faunabeheersactiviteiten, anderzijds, dezelfde of bijna dezelfde dan wel 

verschillend zijn, stelt het Hof vast dat artikel 12, 1°, van de wet van 8 juni 2006, zoals het 

werd vervangen door het bestreden artikel 9, in een aantal voorwaarden voorziet waaraan de 

houders van een jachtverlof moeten voldoen : zij kunnen, zonder de in artikel 11 bedoelde 

vergunning, bepaalde wapens voorhanden hebben, wanneer zij over een jachtverlof 

beschikken en « op voorwaarde dat hun strafrechtelijke antecedenten, hun kennis van de 

wapenwetgeving en hun geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren zijn nagegaan ». 

 

 Voor de personen die faunabeheersactiviteiten verrichten is, in tegenstelling tot hetgeen 

voor de houders van een jachtverlof geldt, niet in een specifiek verlof voorzien en zij worden, 

door de bestreden bepaling, evenmin aan de voormelde voorwaarden onderworpen die voor 

de houders van een jachtverlof gelden, zodat het redelijkerwijze is verantwoord dat de 

personen die faunabeheersactiviteiten verrichten een vergunning tot het voorhanden hebben 

van een wapen moeten verkrijgen, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 8 juni 2006. De 

verschillende regelgeving die voor de beide categorieën van personen geldt, kan aldus het 

bestreden verschil in behandeling op afdoende wijze verantwoorden. 
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 Zelfs in de hypothese dat de gewesten in identieke bepalingen zouden voorzien voor de 

jagers en de personen die faunabeheersactiviteiten verrichten, kon de federale wetgever, 

zonder het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie te schenden, beslissen dat, enerzijds, 

de jagers een wapen voorhanden mogen hebben op grond van hun jachtverlof, mits aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan en dat, anderzijds, de personen die faunabeheersactiviteiten 

verrichten een gemeenrechtelijke vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen 

moeten verkrijgen overeenkomstig artikel 11 van de wet van 8 juni 2006. 

 

 B.32.  Het vierde middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het vijfde middel betreft 

 

 B.33.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 10 van de bestreden 

wet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet « of artikel 12 van het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap ». 

 

 Artikel 12/1 van de wet van 8 juni 2006, ingevoegd bij het bestreden artikel 10, bepaalt 

dat de houders van een jachtverlof, een sportschutterslicentie en een vergunning tot het 

voorhanden hebben van een vuurwapen, onder bepaalde voorwaarden aan elkaar vuurwapens 

mogen uitlenen. De volgende categorieën van personen zouden volgens de verzoekende partij 

van die uitleenmogelijkheid worden uitgesloten : (1) de wapenhandelaars en uitbaters van een 

schietstand; (2) de natuurlijke personen en de privaatrechtelijke rechtspersonen die zijn 

erkend om een museum of een verzameling wapens te beheren, alsmede de houders van een 

bijzondere erkenning; (3) de bijzondere wachters die de vuurwapens bedoeld in de 

artikelen 62 en 64 van het Veldwetboek en de daarbij horende munitie mogen bezitten; (4) de 

meerderjarige particulieren die hoogstens een keer per jaar een vergunningsplichtig wapen 

voorhanden hebben op een erkende schietstand. De uitsluiting van die categorieën van 

personen zou volgens de verzoekende partij discriminerend zijn. 

 

 B.34.  Het Hof is niet bevoegd om een wetskrachtige norm rechtstreeks aan een 

verdragsbepaling te toetsen.  
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 B.35.1.  Volgens de Ministerraad zou het middel niet ontvankelijk zijn in zoverre het naar 

de bijzondere wachters verwijst. De uitsluiting van de bijzondere wachters is een optie die in 

2006 werd vastgelegd, namelijk in artikel 12, tweede lid, dat hen niet als begunstigden 

opneemt, zodat de kritiek die in 2009 tegen die ongewijzigd gebleven bepaling is gericht, niet 

ontvankelijk zou zijn. 

 

 B.35.2.  De omstandigheid dat een middel is gericht tegen een nieuwe wettelijke bepaling 

waarvan de draagwijdte samenhangt met een bepaling die reeds bestond, leidt op zich niet tot 

de onontvankelijkheid van dat middel. 

 

 Ofschoon het met het vijfde middel bestreden artikel 10 van de wet van 25 juli 2008, 

waarbij artikel 12/1 in de wet van 8 juni 2006 wordt ingevoegd, een draagwijdte heeft die 

samenhangt met artikel 12, tweede lid, van de wet van 8 juni 2006, heeft de wetgever bij het 

aannemen van de bestreden bepaling zijn wil getoond om opnieuw te legifereren. Zodoende 

heeft hij zich de draagwijdte van de bestreden maatregel toegeëigend en kan die maatregel 

binnen de wettelijke termijn voor het Hof worden bestreden. 

 

 B.35.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.36.1.  Het bestreden artikel 10 van de wet van 25 juli 2008 bepaalt : 

 

 « In dezelfde wet [van 8 juni 2006] wordt een artikel 12/1 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 12/1.  Houders van een jachtverlof, een sportschutterslicentie en een vergunning tot 
het voorhanden hebben van een vuurwapen mogen aan elkaar vuurwapens uitlenen onder de 
volgende voorwaarden : 
 
 1°  het betreft alleen vuurwapens van het type dat de ontlener mag voorhanden hebben en 
met het oog op een toegelaten activiteit op basis van het document waarvan hij houder is; 
 
 2°  de vuurwapens mogen slechts worden uitgeleend voor de duur van de activiteit 
waarvoor ze worden geleend en voor het vervoer van en naar de plaats waar die plaatsvindt; 
 
 3°  de vuurwapens mogen alleen worden voorhanden gehouden, gedragen en gebruikt op 
de plaats waar de activiteit waarvoor ze worden ontleend, plaatsvindt; 
 
 4°  de ontlener kan een door de uitlener ondertekend schriftelijk akkoord voorleggen, 
evenals een kopie van het in de bepaling onder 1° bedoelde document, behalve indien de 
uitlener aanwezig is. ’ ». 
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 B.36.2.  In de parlementaire voorbereiding wordt uiteengezet : 

 

 « In de vigerende versie van de wapenwet beoogt artikel 12, tweede lid, het geval waarbij 
wapens worden uitgeleend tussen personen die wettelijk een vuurwapen voorhanden mogen 
hebben. 
 
 Dat ruim opgevatte artikel heeft interpretatiemoeilijkheden veroorzaakt, bijvoorbeeld of 
jagers een wapen dat hun niet toebehoort mogen meenemen naar een andere lidstaat (in 
principe geregeld door de definitie van de Europese wapenpas). 
 
 Met dit wetsvoorstel wordt een kader uitgewerkt dat het uitlenen regelt tussen houders 
van een jachtverlof, een sportschutterslicentie of een vergunning tot het voorhanden hebben 
van een vuurwapen. De tekst definieert het soort wapen dat voor uitlening in aanmerking 
komt, de duur en de plaats, alsook de documenten die de uitlening staven. 
 
 Met artikel [12/1] heeft men vooral de situatie willen regelen waarbij wapens tussen 
echtgenoten en andere verwanten worden uitgeleend » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, 
DOC 52-0474/001, pp. 7-8). 
 

 B.37.  Het nieuwe artikel 12/1 van de wet van 8 juni 2006 dient in samenhang te worden 

gelezen met, enerzijds, artikel 11 van dezelfde wet, volgens hetwelk, in de regel, het 

voorhanden hebben van een wapen door een wettige reden moet worden verantwoord en, 

anderzijds, artikel 12, tweede lid, volgens hetwelk de personen, bedoeld in het eerste lid, 1°, 

2° en 3°, van artikel 12 - namelijk de houders van een jachtverlof, de houders van een 

sportschutterslicentie en de houders van een geldige Europese vuurwapenpas - eveneens 

« mogen […] schieten met wapens die rechtmatig voorhanden worden gehouden door 

derden ». 

 

 Zoals het Hof in B.27 van zijn voormelde arrest nr. 154/2007 heeft aangegeven, dient de 

term « voorhanden hebben » in de gebruikelijke betekenis ervan te worden begrepen en geeft hij 

derhalve het effectieve bezit aan, ongeacht de juridische titel die daaraan ten grondslag ligt. Het 

voorhanden hebben van een wapen onderscheidt zich overigens van het dragen ervan, in zoverre 

het dragen van een wapen veronderstelt dat men het onmiddellijk en zonder verplaatsing kan 

nemen. 

 

 De vergunning waarin artikel 11 van de wet van 8 juni 2006 voorziet, beoogt niet alleen de 

gevallen van verwerving van een wapen, maar eveneens die van het lenen of verhuren van een 

wapen. Bijgevolg kan een persoon een wapen ontlenen, maar moet hij daartoe een vergunning 
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verkrijgen en meer bepaald een van de wettige redenen doen gelden die in artikel 11, § 3, 9°, zijn 

opgesomd. 

 

 B.38.1.  Volgens de verzoekende partij zou de uitsluiting van het toepassingsgebied van het 

bestreden artikel 10 niet kunnen worden verantwoord voor de personen die, overeenkomstig de 

artikelen 5 en 6 van de wet van 8 juni 2006, een erkenning hebben verkregen, namelijk de 

wapenhandelaars, de musea en de wapenverzamelaars. 

 

 B.38.2.  Wat de wapenhandelaars betreft, voert artikel 5 van de wet van 8 juni 2006 een 

procedure tot erkenning in, waarbij met name wordt opgelegd de beroepsbekwaamheid te 

bewijzen en de herkomst van de voor de beoefening van die activiteit aangewende financiële 

middelen aan te tonen (artikel 5, § 2). Op grond van artikel 5, § 2, derde lid, heeft « de vereiste 

beroepsbekwaamheid […] betrekking op de kennis van de na te leven regelgeving en van de 

beroepsdeontologie, en van de techniek en het gebruik van wapens ». De erkenning die aan een 

wapenhandelaar voor de handel in wapens is verleend, volstaat om het voorhanden hebben van 

wapens toe te staan die onder zijn beroepsactiviteit vallen; hem wordt niet opgelegd om 

daarnaast, overeenkomstig artikel 11, de vergunningen tot het voorhanden hebben van een 

wapen te verkrijgen voor de wapens die hij verhandelt. 

 

 B.38.3.  Wat de musea en de wapenverzamelaars betreft, voorziet artikel 6, § 1, van de 

wet van 8 juni 2006 eveneens in een erkenning. Dat artikel bepaalt : 

 

 « De natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die een museum of een 
verzameling van meer dan vijf vergunningsplichtige vuurwapens of van munitie wensen aan 
te leggen zonder voor elk bijkomend wapen een vergunning overeenkomstig artikel 11 te 
moeten bekomen, moeten overeenkomstig artikel 5, §§ 3 en 4, daartoe worden erkend door de 
gouverneur bevoegd voor de vestigingsplaats. De Koning bepaalt de inhoudelijke 
voorwaarden waaraan de verzameling moet voldoen en de bijzondere in acht te nemen 
technische voorzorgen indien de wapens ontwikkeld zijn na 1945 ». 
 

 B.38.4.  Uit wat voorafgaat volgt dat de wapenhandelaars, de privaatrechtelijke musea en 

de wapenverzamelaars die over een erkenning beschikken, aan elkaar de wapens kunnen 

uitlenen die door hun erkenning zijn toegestaan en mogen zij dezelfde wapens uitlenen aan de 

personen die, op grond van artikel 11 van de wet van 8 juni 2006, een vergunning hebben om 

die wapens voorhanden te hebben. 
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 B.38.5.  In zoverre het middel ervan uitgaat dat de drie voormelde categorieën van 

personen die over een erkenning beschikken, in geen enkel geval aan elkaar wapens zouden 

mogen uitlenen, berust het op een verkeerde lezing van de ter zake doende bepalingen van de 

wet van 8 juni 2006 en is het in die mate ongegrond. 

 

 B.39.1.  De occasionele schutters en de bijzondere wachters daarentegen kunnen het 

voordeel van de bestreden maatregel niet genieten. 

 

 B.39.2.  Op grond van artikel 12 van de wet van 8 juni 2006 is artikel 11 niet van 

toepassing op, onder meer, « meerderjarige particulieren die hoogstens één keer per jaar een 

vergunningsplichtig wapen voorhanden hebben op een erkende schietstand onder de 

voorwaarden zoals bepaald door de Koning » (artikel 12, eerste lid, 5°). 

 

 Vermits de occasionele schutter geen vergunning dient te verkrijgen waarin artikel 11 

voorziet, is geen controle mogelijk inzake het voldoen aan de voorwaarden die door dat 

artikel worden voorgeschreven. Een occasionele schutter toestaan om een wapen te lenen van 

eender wie dat wapen op een wettige wijze voorhanden heeft, zou de risico’s inzake openbare 

veiligheid aanzienlijk doen toenemen en aldus de doelstellingen ondermijnen die door de wet 

van 8 juni 2006 worden nagestreefd. 

 

 B.39.3.  Op grond van artikel 12 van de wet van 8 juni 2006 is artikel 11 niet van 

toepassing op, onder meer, « bijzondere wachters die lange vuurwapens als bedoeld in de 

artikelen 62 en 64 van het Veldwetboek en de daarbij horende munitie mogen bezitten in het 

kader van de uitoefening van de activiteiten die hen werden toegewezen door de regionale 

overheden en die volgens deze overheden het gebruik van een wapen vereisen, onverminderd 

de vereisten gesteld in het Veldwetboek en zijn uitvoeringsbesluiten ». 

 

 De bijzondere wachters konden, reeds vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 juni 

2006, wettig de in het Veldwetboek bedoelde wapens voorhanden hebben. Bijgevolg kon de 

wetgever oordelen artikel 11 van de wet van 8 juni 2006 niet op hen van toepassing te maken. 

Daaruit volgt evenwel niet dat de wetgever niet zou vermogen de bijzondere wachters uit te 

sluiten van de mogelijkheid een wapen uit te lenen aan of te lenen van een derde, des te meer 

nu de bijzondere wachters niet zijn onderworpen aan een controle zoals die van bijvoorbeeld 



 30

de jagers of de sportschutters, van wie « [de] strafrechtelijke antecedenten, [de] kennis van de 

wapenwetgeving en [de] geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren » zijn nagegaan. 

 

 B.39.4.  Het vijfde middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het zesde middel betreft 

 

 B.40.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 21 (eerste onderdeel) en 

artikel 31 (tweede onderdeel) van de bestreden wet, van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Artikel 32 van de wet van 8 juni 2006, vervangen bij het bestreden artikel 21, en 

artikel 50/1 van de wet van 8 juni 2006, ingevoegd bij het bestreden artikel 31, leggen een 

controle op van de wettelijke voorwaarden voor het voorhanden hebben van een wapen, 

alsook de betaling van een retributie, om de vijf jaar, door de houders van een vergunning tot 

het voorhanden hebben van een vuurwapen. Vermits die bepalingen geen onderscheid maken 

tussen de houders van een vergunning die werd verkregen op grond van artikel 11 (het 

voorhanden hebben van een wapen met munitie) of op grond van artikel 11/1 (het voorhanden 

hebben van een wapen zonder munitie), zouden die bepalingen volgens de verzoekende partij 

het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schenden doordat zij personen die zich in een 

verschillende situatie zouden bevinden, gelijk zouden behandelen. 

 

 

 Eerste onderdeel 

 

 B.41.1.  Het bestreden artikel 21 van de wet van 25 juli 2008 bepaalt : 

 

 « Artikel 32 van dezelfde wet [van 8 juni 2006], gewijzigd bij de wet van 9 januari 2007, 
wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ Art. 32.  De in deze wet bedoelde erkenningen en vergunningen, met uitzondering van 
de wapendrachtvergunning, worden afgegeven voor onbepaalde duur, tenzij de aanvraag 
slechts voor een bepaalde duur was gedaan of de gouverneur of de Minister van Justitie een 
beperkte geldigheidsduur opleggen bij gemotiveerde beslissing om redenen van vrijwaring 
van de openbare orde. 
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 Eens per vijf jaar neemt de gouverneur het initiatief om bij alle houders van de in deze 
wet bedoelde erkenningen en vergunningen, met uitzondering van de wapendrachtvergunning, 
te onderzoeken of zij de wet naleven en zij nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van deze vergunningen en erkenningen. 
 
 Hierbij vraagt de gouverneur het advies van de lokale politie en eventueel van het 
Openbaar Ministerie en dienen de houders van erkenningen en vergunningen te verklaren of 
kunnen zij doen vaststellen dat zij nog steeds beantwoorden aan de in artikel 11, § 3, 2° tot 5°, 
8° en 9° of artikel 11/1 bedoelde voorwaarden, mede op grond waarvan de erkenning of 
vergunning voorheen werd afgeleverd en dat er geen redenen zijn om te besluiten tot een 
beperking, schorsing of intrekking van deze documenten. 
 
 Indien blijkt dat het voorhanden hebben van het wapen de openbare orde kan verstoren of 
een bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van personen of de wettige reden ingeroepen 
om de vergunning te bekomen niet meer bestaat, kan de gouverneur bevoegd voor de 
verblijfplaats van de betrokkene de vergunning volgens een door de Koning bepaalde 
procedure bij een met redenen omklede beslissing beperken, schorsen of intrekken na het 
advies te hebben ingewonnen van de procureur des Konings die bevoegd is voor deze 
verblijfplaats. ’ ». 
 

 B.41.2.  In de memorie van toelichting wordt uiteengezet : 

 

 « Teneinde de aangiftes aan te moedigen en dus te voorkomen dat de zwarte markt 
uitbreiding neemt, wordt de in de wet van 2006 vervatte verplichte vijfjaarlijkse hernieuwing 
vervangen door erkenningen en vergunningen die voor onbepaalde tijd geldig zijn. 
 
 Die erkenningen en vergunningen worden één keer (per wapen) aangevraagd. Ter wille 
van de openbare veiligheid moet de gouverneur elk dossier echter om de vijf jaar weer ter 
hand nemen om na te gaan of de voorwaarden op grond waarvan de vergunning werd 
afgegeven (inachtneming van artikel 11 van de wet) niet zijn veranderd. Het initiatief komt 
dus bij de andere partij te liggen, want voortaan moet de aanvrager niet langer om een 
hernieuwing van zijn vergunning verzoeken, maar moet de gouverneur proactief optreden » 
(Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0474/001, pp. 11-12). 
 

 B.41.3.  Wat het onderscheid in werklast voor de diensten van de gouverneurs en de 

politie betreft naargelang het om actief dan wel passief wapenbezit gaat, merkt de minister 

van Binnenlandse Zaken op : 
 
 « De passieve wapenbezitter/vergunningsaanvrager moet geen medisch attest voorleggen, 
is vrijgesteld van de theoretische en praktische proef en is ontheven van de voorwaarde dat de 
samenwonende meerderjarige personen zich niet mogen verzetten tegen het wapenbezit. Maar 
alle andere punten van artikel 11 § 3 moeten wel worden onderzocht » (Parl. St., Kamer, 
2007-2008, DOC 52-0474/009, p. 8). 
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 B.41.4.  De bestreden bepaling maakt geen onderscheid naargelang de controle 

betrekking heeft op een wapen dat met of zonder munitie voorhanden wordt gehouden. 

Weliswaar zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning - en dus ook de 

controle van die voorwaarden - in de beide gevallen niet identiek, toch kon de wetgever, 

zonder het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie te schenden, van oordeel zijn dat alle 

uitgereikte vergunningen voor het voorhanden hebben van wapens met of zonder munitie, 

regelmatig dienen te worden gecontroleerd ter verwezenlijking van de door hem nagestreefde 

doelstellingen van openbare veiligheid. 

 

 

 Tweede onderdeel 

 

 B.42.1.  Het bestreden artikel 31 van de wet van 25 juli 2008 bepaalt : 

 

 « In dezelfde wet [van 8 juni 2006] wordt een artikel 50/1 ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 50/1.  Met het oog op de vergoeding van de in artikel 32 bedoelde controles zijn de 
te betalen retributies die éénmaal per vijf jaar moeten worden betaald de in de artikelen 50 en 
51 bedoelde bedragen. ’ ». 
 

 B.42.2.  Met betrekking tot het onderscheid in werklast naargelang het om actief dan wel 

passief wapenbezit gaat, verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken tijdens de 

parlementaire behandeling : 

 
 « Het onderscheid in werklast voor de diensten van de gouverneurs en de politie is dus 
niet van die aard dat een onderscheid in het retributiebedrag verantwoord lijkt. Temeer daar 
dit zou leiden tot een vermindering van de opbrengsten aan retributies, terwijl die (zelfs mits 
toepassing van het voorgestelde éénvormig tarief van 85 euro per aanvraag), niet 
kostendekkend zijn (en er […] nood is aan bijkomende middelen voor de aanwerving van 
bijkomend personeel) » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0474/009, p. 8). 
 

 B.42.3.  De wetgever kon redelijkerwijze van oordeel zijn dat dat - overigens beperkte - 

onderscheid, niet van dien aard is dat het een verschil in het bedrag van de retributie zou 

verantwoorden, des te meer nu de retributies niet kostendekkend zijn. 

 

 B.43.  Het zesde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 20 januari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4679 

 
 

Arrest nr. 4/2010 
van 20 januari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 25 van het Vlaamse decreet van 

22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, zoals 

gewijzigd bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004, gesteld door het Hof van Beroep te 

Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 24 maart 2009 in zake de stad Oostende tegen Ronny Dufoort, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 april 2009, heeft het Hof van Beroep te 
Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de bepalingen van artikel 25 van het Vlaams decreet van 22 december 1995 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 de bepalingen van artikel 170 van 
de Grondwet, omwille van het feit dat artikel 25 van het decreet van 22 december 1995 
afbreuk doet aan de gemeentelijke fiscale autonomie, door te voorzien dat gemeenten slechts 
een eigen leegstandsheffing kunnen invoeren op voorwaarde dat zij minimaal de regeling van 
het decreet overnemen, terwijl overeenkomstig de bepalingen van artikel 170, § 4, van de 
Grondwet het uitsluitend aan de federale wetgever toekomt om ten aanzien van de 
gemeentebelastingen de uitzonderingen te bepalen waarvan de noodzakelijkheid blijkt zodat 
de gewesten ter zake geen enkele bevoegdheid hebben ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het college van burgemeester en schepenen van de stad Oostende; 
 
 -  Ronny Dufoort, wonende te 8460 Oudenburg, Eernegemsestraat 58; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 De Vlaamse Regering heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. R. Feys, loco Mr. G. Baelde en Mr. N. D’Hont, advocaten bij de balie te Brugge, 
voor Ronny Dufoort; 
 
 .  Mr. C. Conradi, tevens loco Mr. P. Vergucht, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Ronny Dufoort is eigenaar van een pand, gelegen in Oostende, dat voor de termijn van 13 september 2004 
tot 22 februari 2005 in de inventaris van ongeschikt verklaarde woningen werd opgenomen. 
 
 In navolging van de ongeschiktverklaring werd door de stad Oostende een aanslag van 1 250 euro 
gevestigd met betrekking tot het dienstjaar 2005, die werd verzonden op 9 januari 2006. Tegen die aanslag werd 
door Ronny Dufoort bezwaar ingediend, dat door het college van burgemeester en schepenen werd verworpen. 
Tegen die beslissing werd door Ronny Dufoort verzet aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 Bij vonnis van 12 februari 2008 werd het verzet door de rechtbank toegekend. De eerste rechter is van 
oordeel dat het toepasselijk gemeentereglement strijdig is met het decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, waardoor op grond van artikel 159 van de Grondwet de 
gemeentelijke verordening niet kan worden toegepast. 
 
 Tegen dat vonnis werd door de stad Oostende beroep aangetekend. Bij tussenarrest van 24 maart 2009 werd 
door het Hof van Beroep de zienswijze van de eerste rechter betreffende de onwettigheid van het 
gemeentereglement bevestigd, maar tevens opgemerkt dat doordat artikel 25 van het decreet van 22 december 
1995 zo wordt geïnterpreteerd, voormeld artikel de fiscale autonomie van de gemeenten inperkt, hetgeen 
ingevolge artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet, enkel toekomt aan de federale wetgever. 
 
 Dienvolgens stelt het Hof van Beroep bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De stad Oostende meent dat artikel 25 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1996 strijdig is met artikel 170 van de Grondwet, omdat voormelde bepaling aan 
de gemeenten de mogelijkheid verleent om een eigen leegstandsheffing in te voeren, zij het onder bepaalde 
voorwaarden, terwijl die inperking van de gemeentelijke fiscale autonomie enkel toekomt aan de federale 
wetgever. 
 
 De grondslag van de gemeentelijke fiscale autonomie ligt besloten in artikel 170, § 4, van de Grondwet, 
waardoor het uitsluitend aan de federale wetgever toekomt de grenzen van het materieel fiscaal recht van de 
provincies en de gemeenten vast te stellen. Het vaststellen van uitzonderingen ten aanzien van de 
gemeentebelastingen dient derhalve, volgens de stad Oostende, te worden beschouwd als een aan de federale 
wetgever voorbehouden aangelegenheid, hetgeen tevens wordt bevestigd door het Hof en door de afdeling 
wetgeving van de Raad van State. 
 
 Volgens de stad Oostende hebben de gewesten niet de bevoegdheid om rechtstreeks in te grijpen in de 
lokale fiscaliteit, zodat artikel 25, tweede lid, van het decreet van 22 december 1995 als ongrondwettig dient te 
worden beschouwd. Immers, overeenkomstig die bepaling zijn gemeenten onder zeer specifieke voorwaarden 
gemachtigd om naast de gewestelijke leegstandsheffing, een eigen leegstandsheffing in te voeren, wat tot gevolg 
heeft dat de bevoegdheid van de stad Oostende om leegstaande, onbewoonbare, verwaarloosde en ongeschikte 
gebouwen en woningen te belasten, wordt ingeperkt. 
 
 A.2.  Ronny Dufoort vraagt het Hof de prejudiciële vraag te herformuleren, omdat de verwijzende rechter 
verkeerdelijk ervan uitgaat dat artikel 25 van het decreet van 22 december 1995 bepaalt dat gemeenten slechts 
een eigen leegstandsheffing kunnen invoeren op voorwaarde dat zij minimaal de regeling van het decreet 
overnemen. Volgens hem echter bepaalt artikel 25 van voormeld decreet enkel dat gemeenten die aan 
welbepaalde criteria voldoen op aanvraag en onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld kunnen worden van de 
gewestelijke heffing en gemachtigd kunnen worden om een eigen heffingsstelsel te hanteren dat minimaal de 
regeling van het decreet overneemt. Het in het geding zijnde artikel doet op geen enkele wijze afbreuk aan de 
gemeentelijke fiscale bevoegdheid. 
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 De prejudiciële vraag zou als volgt geherformuleerd dienen te worden : 
 
 « Schenden de bepalingen van artikel 25 van het Vlaams decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 de bepalingen van artikel 170 van de Grondwet, omwille van 
het feit dat artikel 25 van het decreet van 22 december 1995, dat voorziet dat gemeenten die aan welbepaalde 
criteria voldoen, op aanvraag en onder welbepaalde voorwaarden vrijgesteld kunnen worden van de gewestelijke 
leegstandsheffing en gemachtigd kunnen worden om een eigen heffingsstelsel te hanteren, bepaalt dat in dat 
geval het eigen heffingsstelsel van de gemeente minimaal de regeling van het decreet overneemt, terwijl 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 170, § 4, van de Grondwet het uitsluitend aan de federale wetgever 
toekomt om ten aanzien van de gemeentebelastingen de uitzonderingen te bepalen waarvan de noodzakelijkheid 
blijkt, zodat de gewesten ter zake geen enkele bevoegdheid hebben ? ». 
 
 A.3.1.  De Vlaamse Regering merkt op dat de prejudiciële vraag, alsook het vonnis in eerste aanleg en het 
tussenarrest van de verwijzende rechter uitgaan van een verkeerde premisse, welke steunt op een verkeerde 
interpretatie en lezing van artikel 25, tweede lid, van het decreet van 22 december 1995, alsook op een 
gebrekkige kennis van de gewestelijke heffing zelf. 
 
 In het in het geding zijnde artikel wordt niet bepaald dat gemeenten slechts een eigen belastingheffing 
zouden kunnen invoeren op voorwaarde dat zij minimaal de regeling van het decreet overnemen. Indien de 
fiscale autonomie van de gemeenten ooit zou zijn beperkt, dan zou dit moeten zijn gebeurd bij decreet van 
22 december 1995 door op dat moment te voorzien in de totale afschaffing van alle bestaande gemeentelijke 
heffingen, om die dan bij het wijzigingsdecreet van 7 mei 2004 slechts ten dele opnieuw toe te laten. 
 
 De Vlaamse Regering meent dat aan de bevoegdheid van de gemeenten om zelf een lokale belasting te 
heffen op leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare gebouwen en woningen niet wordt geraakt 
door de Vlaamse decreetgever. Zoals uitdrukkelijk bevestigd in het arrest nr. 32/2008 hebben de gemeenten die 
eigen fiscale bevoegdheid steeds behouden. Vele gemeenten hebben die in de realiteit ook uitgeoefend, zodat er 
naast de gewestelijke heffing in die gemeenten steeds een eigen heffing is blijven bestaan, of alsnog een eigen 
heffing is ingevoerd. Derhalve behoeft de prejudiciële vraag geen antwoord. 
 
 A.3.2.  Evenmin schendt, volgens de Vlaamse Regering, artikel 25, tweede lid, van het decreet van 
22 december 1995 artikel 170, § 4, van de Grondwet. De bedoeling van artikel 25, tweede lid, is het voorzien in 
een bijkomende mogelijkheid, een louter keuzerecht, voor de gemeente om onder bepaalde voorwaarden een 
vrijstelling te kunnen verkrijgen van de gewestelijke heffing. Het middel daartoe bestaat erin dat de gemeente in 
kwestie voorafgaandelijk ervoor moet zorgen dat haar eigen lokale leegstandsheffing (hetzij door aanpassing van 
haar bestaande reglementering, dan wel door invoering van een nieuwe reglementering) minimaal de 
reglementering van het decreet overneemt, zodat door toekenning van een vrijstelling aan het beleid in die 
gewestelijke aangelegenheid op zich geen afbreuk wordt gedaan. 
 
 Met andere woorden, elke gemeente kan op eender welk moment perfect een eigen gemeentelijke 
leegstandsheffing handhaven, dan wel invoeren, aanpassen of afschaffen, waarbij niet aan die voorwaarde wordt 
voldaan. Die lokale leegstandsheffing zal in dat geval naast de behouden gewestelijke leegstandsheffing bestaan. 
 
 Derhalve dient, volgens de Vlaamse Regering, de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 1996 heeft een gewestelijke heffing op leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen 

en leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen ingevoerd. 
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 Artikel 25 van dat decreet bepaalde oorspronkelijk het volgende : 

 

 « Het Vlaams Gewest legt een heffing op met betrekking tot leegstaande en/of 
verwaarloosde gebouwen en leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare 
woningen die opgenomen zijn in de inventaris, bedoeld in onderafdeling 3 van deze 
afdeling ». 
 

 B.1.2.  Door artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 « houdende wijziging van het 

decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en 

van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding 

van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen » werd 

een tweede lid aan artikel 25 toegevoegd. Het tweede lid bepaalt : 

 

 « Gemeenten die voldoen aan drie van de criteria genoemd in artikel 193, § 1, eerste lid, 
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, kunnen 
op aanvraag onder welbepaalde voorwaarden, vastgelegd door de Vlaamse regering, 
vrijgesteld worden van de gewestelijke heffing en een eigen heffingsstelsel hanteren. Dit 
heffingsstelsel neemt minimaal de regeling van dit decreet over en kan die verder aanvullen. 
De gemeente voert tevens een huisvestingsbeleid en een grond- en pandenbeleid, waarin het 
voorgestelde heffingsstelsel kadert. Om aan de voorwaarden te voldoen, mogen de gemeenten 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aangaan. De Vlaamse regering kan, na 
ondertekening van een overeenkomst waarin nadere regelen worden vastgelegd, machtiging 
verlenen aan de gemeenten. Het Vlaamse Gewest kan een opstartsubsidie toekennen. 
 
 Voor de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring blijft hoofdstuk III van het decreet van 
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode onverkort van toepassing ». 
 

 B.2.1.  Vóór de invoering van een gewestelijke heffing bij het decreet van 22 december 

1995 hadden een aantal steden en gemeenten reeds een eigen leegstandsheffing of 

krotbelasting gevestigd. In de parlementaire voorbereiding van het decreet van 22 december 

1995 werd in verband met de verhouding tussen de gewestelijke leegstandsheffing en 

eventuele gemeentelijke heffingen het volgende verklaard : 

 

 « Op het gemeentelijk niveau bestaan er reeds sedert langere tijd reglementen ter 
bestrijding van de verkrotting en de leegstand. De voorliggende regeling heeft hiermee in de 
mate van het mogelijke rekening gehouden » (Parl. St., Vlaamse Raad, 1995-1996, nr. 147/1, 
p. 17). 
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 B.2.2.  Aangaande het bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 ingevoerde tweede lid 

van artikel 25 werd gesteld dat 

 

 « gemeenten die korter op de bal willen spelen voortaan [de] mogelijkheid [krijgen] [om 
complementair aan de heffing een eigen beleid te voeren]. Op die manier zouden gemeenten 
of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden terug zelf een eigen stelsel kunnen hanteren 
indien ze aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Zo blijft de taks toch gebiedsdekkend » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, nr. 1678/6, p. 7). 
 

 B.3.  De prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of artikel 25, tweede lid, 

van het decreet van 22 december 1995 bestaanbaar is met artikel 170 van de Grondwet, in 

zoverre die bepaling wordt geïnterpreteerd in die zin dat de gemeenten slechts een eigen 

leegstandsheffing zouden kunnen invoeren op voorwaarde dat zij minimaal de reglementering 

van het decreet overnemen, waardoor de gemeentelijke fiscale autonomie zou worden 

beperkt, terwijl het overeenkomstig artikel 170, § 4, van de Grondwet uitsluitend aan de 

federale wetgever zou toekomen om ten aanzien van gemeentebelastingen uitzonderingen te 

bepalen. 

 

 B.4.  Overeenkomstig artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet bepaalt de wet ten 

aanzien van de gemeentelijke belastingen de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid 

blijkt. Het gaat derhalve om een door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden 

aangelegenheid, zodat de gemeenschappen en de gewesten die aangelegenheid enkel kunnen 

regelen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun bevoegdheid (artikel 10 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen). 

 

 B.5.1.  Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 22 december 1995 blijkt 

dat de decreetgever van mening was dat hij niet bevoegd was om een door een gemeente 

vastgestelde belasting af te schaffen. Hieromtrent werd het volgende verklaard :  

 

 « Het Vlaamse Gewest raakt niet aan de autonome bevoegdheid van de gemeenten om 
zelf de leegstand en de verkrotting te belasten, maar biedt hen de mogelijkheid om zonder 
enige beperking opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing. Alhoewel het ontwerp dit 
niet uitdrukkelijk voorziet, is het toch duidelijk dat ze de opcentiemen niet kunnen 
combineren met de heffing krachtens een gemeentelijk reglement op de leegstand en de 
verkrotting, omdat dit in strijd zou zijn met de regel ‘ non bis in idem ’. De gemeenten moeten 
met andere woorden kiezen tussen opcentiemen op de gewestelijke heffing of het behoud van 
het gemeentelijk reglement. 
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 […] 
 
 Het Vlaamse Gewest is bevoegd om heffingen ter bestrijding van leegstand en 
verwaarlozing op te leggen op grond van artikel 6 § 1, I., 4°, 5° (aangelegenheden inzake 
stadsvernieuwing en de vernieuwing van de afgedankte bedrijfsruimten) en artikel 6 § 1, IV 
(aangelegenheden inzake huisvesting). 
 
 De decreetgever heeft met de voorgestelde regeling niet de bedoeling te interveniëren in 
de fiscaliteit van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties of federaties van gemeenten 
en respecteert de bevoegdheidsregels ter zake. De gemeenten zijn immers niet verplicht zich 
aan te sluiten bij het gewestelijk stelsel. Ze krijgen de vrijheid om opcentiemen te vestigen op 
de heffing. De decreetgever stelt geen rechtsbepalingen vast die ertoe strekken belastingen, 
die door een ondergeschikt bestuur werden ingesteld, - geheel of ten dele - af te schaffen. De 
gemeenten behouden de autonome bevoegdheid te beslissen om aan te sluiten bij het 
gewestelijk stelsel, dan wel om de eigen reglementen op de leegstand en de verkrotting te 
behouden. Artikel 170 § 3 [lees : § 4] van de gecoördineerde grondwet wordt gerespecteerd » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 1995-1996, nr. 147/1, pp. 18-19). 
 

 B.5.2.  In de omzendbrief BA 92/9 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 

29 april 1996 « betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 

gebouwen en/of woningen » werd de verhouding tussen de gewestelijke en een eventuele 

gemeentelijke heffing als volgt toegelicht : 

 

 « Het Vlaamse Gewest raakt geenszins aan de autonome bevoegdheid van de gemeenten 
om zelf de leegstand en de verkrotting te belasten. De gemeenten blijven dus volledig vrij om 
hun eigen reglement te behouden. 
 
 Wel biedt het decreet de mogelijkheid opcentiemen te vestigen op de gewestheffing. 
Enkel in het geval dat hiervoor geopteerd wordt, dient het gemeentelijk reglement te worden 
opgeheven (toepassing van de regel ‘ non bis in idem ’ : een zelfde toestand of voorwerp mag 
door een zelfde overheid niet tweemaal belast worden in hoofde van dezelfde 
belastingplichtige). 
 
 Samengevat kunnen de volgende mogelijkheden zich voordoen : 
 
 -  een gemeente zonder reglement vestigt geen opcentiemen : enkel een gewestheffing is 
verschuldigd; 
 
 -  een gemeente zonder reglement vestigt wel opcentiemen : gewestheffing + 
opcentiemen; 
 
 -  een gemeente zonder reglement voert een eigen reglement in : gewestheffing + 
gemeenteheffing; 
 
 -  een gemeente met reglement behoudt zijn reglement : gewestheffing + 
gemeenteheffing; 
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 -  een gemeente met reglement trekt zijn reglement in : enkel gewestheffing; 
 
 -  een gemeente met reglement schakelt over naar opcentiemen : gewestheffing + 
opcentiemen (+ intrekking reglement !) ». 
 

 B.6.1.  In een eerder advies van 17 februari 1994 (Parl. St., Vlaamse Raad, 1993-1994, 

nr. 591/1, pp. 58-60) formuleerde de afdeling wetgeving van de Raad van State een aantal 

bezwaren omtrent een voorontwerp van decreet dat de gemeentelijke leegstandsheffing 

verving door een gewestelijke heffing, waarop de gemeenten een aantal opcentiemen konden 

heffen, waardoor de decreetgever ervoor heeft geopteerd in het decreet van 22 december 1995 

geen gebruik te maken van de bevoegdheid die artikel 10 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 verleent. 

 

 B.6.2.  Wanneer de decreetgever in artikel 25, tweede lid, van het decreet van 

22 december 1995 de mogelijkheid invoert voor de gemeenten om vrijgesteld te worden van 

de gewestelijke heffing en een eigen heffingsstelsel te hanteren, betekent dit enkel dat aan de 

gemeenten het recht wordt toegekend om die vrijstelling te verkrijgen. Derhalve kan elke 

gemeente op eender welk ogenblik een eigen gemeentelijke leegstandsheffing handhaven, dan 

wel invoeren, aanpassen of afschaffen, maar wanneer niet aan de voorwaarden van het decreet 

is voldaan, blijft de gewestelijke leegstandsheffing bestaan naast de lokale leegstandsheffing. 

 

 B.6.3.  De in artikel 25, tweede lid, van het decreet van 22 december 1995 bedoelde 

vrijstellingsmogelijkheid dient bijgevolg in grondwettige zin te worden begrepen; die 

interpretatie vindt overigens steun in de parlementaire voorbereiding alsook in de richtlijnen 

van het Vlaamse Gewest. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 25 van het Vlaamse decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996, zoals gewijzigd bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 

2004, schendt artikel 170, § 4, van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 20 januari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4633 

 
 

Arrest nr. 5/2010 
van 4 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 24bis van de faillissementswet van 

8 augustus 1997, zoals ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 

2006, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 29 januari 2009 in zake N.T. tegen de nv « ING België », waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 februari 2009, heeft het Hof van Beroep te 
Luik de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Is artikel 24bis van de wet van 8 augustus 1997, zoals ingevoegd bij de wet van 
20 juli 2005 en vervolgens gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, strijdig met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet doordat het enkel betrekking heeft op de natuurlijke persoon die zich 
kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de gefailleerde, maar niet op de echtgenoot of 
ex-echtgenoot van de gefailleerde, doordat die kosteloze borg vanaf het vonnis van 
faillietverklaring een opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging geniet terwijl de 
echtgenoot van de gefailleerde (of de ex-echtgenoot) die zich persoonlijk heeft verbonden tot 
de schuld van zijn echtgenoot en die daarvan kan worden bevrijd door de werking van de 
verschoonbaarheid die aan zijn echtgenoot zou worden toegekend, niet gevrijwaard is tegen 
elke procedure van tenuitvoerlegging tot op de dag waarop uitspraak zal worden gedaan over 
de verschoonbaarheid ? 
 
 2.  Is artikel 24bis van de wet van 8 augustus 1997, zoals ingevoegd bij de wet van 20 juli 
2005 en vervolgens gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, strijdig met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet doordat het enkel de opschorting beoogt van de middelen van 
tenuitvoerlegging, zijnde de maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, maar niet van de 
bij overeenkomst geregelde mechanismen, zoals loonoverdracht, die niettemin een 
schuldeiser toelaten in het vermogen te treden van de persoon die zich heeft verbonden tot de 
schuld van de gefailleerde, zodat, terwijl de verschoonbaar verklaarde gefailleerde de 
gevolgen van de verschoonbaarheid ten volle zal genieten voor het passief dat bij de sluiting 
van het faillissement onbetaald is, de borg, de echtgenoot of de ex-echtgenoot de facto dat 
voordeel kan worden ontnomen door de tenuitvoerlegging van die maatregelen, die geen 
middel van tenuitvoerlegging vormen ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2009 : 
 
 -  is verschenen : Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 29 augustus 2000 stelt N.T. zich borg voor een lening op afbetaling die door de nv « ING België » aan 
haar echtgenoot, A.S., werd toegestaan voor de aankoop van een voertuig. Bovendien staat zij op hetzelfde 
ogenblik een loonoverdracht toe tot waarborg van dat krediet. 
 
 Op 9 januari 2002 wordt A.S. failliet verklaard. In mei 2005 legt de nv « ING België » de door N.T. 
toegestane loonoverdracht ten uitvoer.  
 
 Op 26 juni 2007 wijst de Rechtbank van koophandel te Luik het verzoek van N.T. tot bevrijding, in haar 
hoedanigheid van borg, af. 
 
 Op 11 oktober 2007 dagvaardt N.T. de nv « ING België » voor de beslagrechter te Luik om te horen 
verklaren dat de tenuitvoerlegging van de loonoverdracht onwettig en onrechtmatig is. De beslagrechter oordeelt, 
op 28 november 2007, dat de door de eisende partij toegestane loonoverdracht geen middel van 
tenuitvoerlegging is in de zin van artikel 24bis van de faillissementswet. Hij besluit eruit dat geen enkele 
opschorting van loonoverdrachten bestaat, noch voor de kosteloze borg, noch voor de echtgenoot van de 
gefailleerde, vanaf het ontstaan van samenloop. De beslagrechter is daarnaast van mening dat de eisende partij in 
geen geval de toepassing van dat artikel 24bis in haar voordeel kan aanvoeren vermits die bepaling enkel van 
toepassing is op de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde, 
hoedanigheid die de eisende partij niet bezit, zoals de Rechtbank van koophandel te Luik op 26 juni 2007 heeft 
beslist. De beslagrechter wijst eveneens rechtsmisbruik vanwege de nv « ING België » bij de tenuitvoerlegging 
van de loonoverdracht af. 
 
 Op 27 februari 2008 tekent N.T. hoger beroep aan tegen het vonnis van de beslagrechter van 28 november 
2007. 
 
 Voor de verwijzende rechter wijst N.T. erop dat het faillissement van haar echtgenoot niet is gesloten en 
dat hij niet om een uitspraak over zijn verschoonbaarheid heeft verzocht. Zij voert in die context aan dat zij 
binnenkort de automatische verschoonbaarheid bedoeld in artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, zal 
kunnen genieten. Zij vraagt daarnaast om, net zoals een kosteloze borg, de maatregel te kunnen genieten van 
opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging, waarin artikel 24bis van dezelfde wet voorziet. 
 
 De verwijzende rechter is van mening dat het fout is te beweren, zoals de nv « ING België » doet, dat N.T. 
het voordeel van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet niet zou kunnen genieten om reden dat zij, in 
haar hoedanigheid van borg, niet persoonlijk aansprakelijk zou zijn voor de schuld van haar echtgenoot. Zulk 
een interpretatie is immers strijdig met de tekst van die bepaling, waaruit volgt dat de bevrijding van de 
echtgenoot van een gefailleerde geldt voor alle schulden van de gefailleerde waarvoor de echtgenoot persoonlijk 
aansprakelijk is, ongeacht of dat het gevolg is van wettelijke bepalingen, dan wel omdat hij dat zelf wil. 
Bovendien werd tijdens de parlementaire voorbereiding gepreciseerd dat de manier waarop de echtgenoot 
persoonlijk aansprakelijk is geworden, van weinig belang is. 
 
 De verwijzende rechter is verder nog van mening dat uit de motivering van het Grondwettelijk Hof 
betreffende het lot van de ex-echtgenoot van een gefailleerde - aan wie op dat ogenblik het voordeel van 
verschoonbaarheid was ontzegd - niet kan worden afgeleid dat N.T. het voordeel van artikel 82, tweede lid, van 
de faillissementswet niet zou kunnen genieten omdat zij is gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. 
Zulk een interpretatie is strijdig met de bewoordingen van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, en 
met de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Zij is in elk geval achterhaald vermits de 
wetgever van toen af aan het voordeel van verschoonbaarheid uitdrukkelijk heeft uitgebreid tot de ex-echtgenoot 
die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk 
heeft aangegaan. 
 
 Men zou N.T. evenmin kunnen aanrekenen dat zij de Rechtbank van koophandel niet heeft verzocht om 
uitspraak te doen over de verschoonbaarheid van haar echtgenoot, in zoverre zij niet de mogelijkheid heeft om 
de Rechtbank van koophandel te verzoeken de beslissing over de verschoonbaarheid te vervroegen. 
 
 De verwijzende rechter wijst erop dat N.T. niet de hoedanigheid van kosteloze borg heeft. Daaruit volgt dat 
geen enkele bepaling de middelen van tenuitvoerlegging die tegen haar worden aangewend, formeel opschort 
vanaf het vonnis van faillietverklaring, vermits artikel 24bis van de faillissementswet enkel voorziet in de 
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opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging ten laste van de natuurlijke persoon die zich kosteloos 
persoonlijk zeker stelde voor de gefailleerde. 
 
 De verwijzende rechter is niettemin van mening dat dit artikel 24bis moet worden onderzocht in het licht 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Immers, ook al heeft de wetgever, met het aannemen van dat artikel, 
gepoogd de ongrondwettigheid weg te werken die door het Hof werd vastgesteld in zijn arresten nrs. 77/2005 en 
172/2005, toch heeft hij dat slechts onvolledig gedaan vermits de opschortingsmaatregel die hij invoert, enkel de 
personen beoogt die zich kosteloos persoonlijk zeker stelden, en niet de echtgenoot, terwijl hun situatie door het 
Grondwettelijk Hof vergelijkbaar werd geacht.  
 
 Overigens beoogt de wetgever alleen een opschorting van de maatregelen van gedwongen 
tenuitvoerlegging. Het doel van de wetgever, namelijk een « wedloop naar de borgen » vermijden - wat zou 
kunnen gebeuren vanaf het faillissement -, wordt dus niet bereikt vermits bij overeenkomst geregelde 
mechanismen, zoals te dezen loonoverdracht, een schuldeiser toelaten zich te laten betalen door de borg of de 
echtgenoot. 
 
 De verwijzende rechter acht het bijgevolg noodzakelijk de twee bovenvermelde prejudiciële vragen te 
stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  De Ministerraad herinnert eraan dat het Hof, bij zijn arrest nr. 69/2002, heeft geoordeeld dat het 
onverantwoord was dat een rechter niet wordt toegestaan te beoordelen of er geen aanleiding is om de borg van 
een gefailleerde te bevrijden, wanneer die laatste verschoonbaar wordt verklaard, in het bijzonder wanneer zijn 
verbintenis van belangeloze aard is. Eenzelfde redenering werd gevolgd voor de echtgenoot van de gefailleerde, 
in het arrest nr. 78/2004. In zijn arrest nr. 172/2005 heeft het Hof overigens geoordeeld dat de wetgever, door 
niet te voorzien in de mogelijkheid dat de rechter kan oordelen onder welke voorwaarden de vervolging moet 
worden opgeschort ten aanzien van de echtgenoot van de gefailleerde in afwachting van de sluiting van het 
faillissement en in voorkomend geval van de beslissing over de verschoonbaarheid van de gefailleerde, de 
werking van de bepalingen van artikel 82 van de wet van 8 augustus 1997 grotendeels heeft tenietgedaan. 
 
 A.2.  De wetgever heeft sindsdien echter een artikel 24bis ingevoegd in de wet van 8 augustus 1997, 
krachtens hetwelk, vanaf het vonnis van faillietverklaring, de middelen van tenuitvoerlegging ten laste van de 
natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de gefailleerde, worden opgeschort. 
 
 A.3.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, dient men zich dus af te vragen of de wijzigingen die sinds de 
voormelde arresten van het Hof aan artikel 82 van de faillissementswet zijn aangebracht, het in artikel 24bis 
besloten verschil in behandeling kunnen rechtvaardigen tussen diegene die zich kosteloos persoonlijk zeker 
stelde en de echtgenoot of ex-echtgenoot van de gefailleerde. 
 
 A.4.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, is de Ministerraad van mening dat diegene die louter is 
gehouden tot de schulden van een gefailleerde, enerzijds, en diegene die zich daarnaast, ten aanzien van een 
schuldeiser, heeft verbonden door middel van bij overeenkomst geregelde mechanismen, zoals loonoverdracht, 
anderzijds, zich niet in eenzelfde situatie bevinden wat betreft het evenwicht, op het vlak van rechten, dat moet 
worden gewaarborgd tussen de schuldeisers, de gefailleerden en de medeverbondenen van die laatsten. Bijgevolg 
schendt artikel 24bis van de wet van 8 augustus 1997, door enkel te voorzien in een opschorting van de middelen 
van tenuitvoerlegging, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 
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- B – 
 

 B.1.1.  Zoals het werd ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij de wet van 

20 juli 2006, bepaalt artikel 24bis van de faillissementswet van 8 augustus 1997 : 

 

 « Vanaf [het vonnis van faillietverklaring] worden de middelen van tenuitvoerlegging ten 
laste van de natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de 
gefailleerde, opgeschort. 
 
 Wanneer de persoonlijke borg door de rechtbank niet volledig van zijn verplichting is 
ontslagen, verkrijgen de schuldeisers opnieuw het recht om individueel een vordering op zijn 
goederen in te stellen ». 
 

 Dit is de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.1.2.  Artikel 25 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Het vonnis van faillietverklaring doet elk beslag gelegd ten verzoeke van de gewone en 
algemeen bevoorrechte schuldeisers ophouden. 
 
 Indien de dag van de gedwongen verkoop van de in beslag genomen roerende of 
onroerende goederen reeds voor dat vonnis was bepaald en door aanplakking bekendgemaakt, 
geschiedt die verkoop voor rekening van de boedel. 
 
 Wanneer evenwel het belang van de boedel het vereist, kan de rechter-commissaris op 
verzoek van de curators uitstel of afstel van de verkoop toestaan ». 
 

 B.1.3.  Artikel 26 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Alle middelen van tenuitvoerlegging strekkende tot betaling van de schuldvorderingen 
die bevoorrecht zijn op de roerende goederen die tot de failliete boedel behoren, worden 
geschorst tot aan de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de 
schuldvorderingen, behoudens alle maatregelen tot bewaring van recht en het door de 
eigenaar verkregen recht om verhuurde goederen weer in bezit te nemen. 
 
 In dit laatste geval houdt de bij dit artikel bepaalde schorsing van de middelen van 
tenuitvoerlegging van rechtswege op ten voordele van de eigenaar. 
 
 Wanneer evenwel het belang van de boedel het vereist en op voorwaarde dat een 
tegeldemaking van de roerende goederen kan worden verwacht die de bevoorrechte 
schuldeisers niet benadeelt, kan de rechtbank op verzoekschrift van de curators, na de 
betrokken bijzonder bevoorrechte schuldeiser bij gerechtsbrief te hebben opgeroepen, de 
schorsing van de tenuitvoerlegging bevelen en dit voor een maximumtermijn van een jaar te 
rekenen van de faillietverklaring ». 
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 B.1.4.  Sinds de wijziging ervan bij artikel 7 van de wet van 20 juli 2005, bepaalt 

artikel 80, derde lid, van dezelfde wet : 

 

 « De gefailleerde, de personen die de verklaring bedoeld in artikel 72ter aflegden en de 
schuldeisers bedoeld in artikel 63, tweede lid, worden in de raadkamer gehoord over de 
bevrijding. Tenzij hij zijn onvermogen frauduleus organiseerde, bevrijdt de rechtbank geheel 
of gedeeltelijk elke natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de 
gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhouding met zijn inkomsten 
en met zijn patrimonium is ». 
 

 B.1.5.  Zoals het gedeeltelijk werd vervangen bij de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij 

de wet van 18 juli 2008, bepaalt artikel 82 van dezelfde wet : 

 

 « Indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, kan hij niet meer vervolgd 
worden door zijn schuldeisers. 
 
 De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn 
echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die 
zijn voormalige echtenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt ingevolge 
de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd. 
 
 De verschoonbaarheid heeft noch gevolgen voor de onderhoudschulden, noch voor de 
schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het 
overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de 
gefailleerde schuld heeft ». 
 

 B.2.  Uit de elementen van de zaak blijkt dat het voor het verwijzende rechtscollege 

hangende geschil betrekking heeft op de situatie van de echtgenote van een gefailleerde die 

zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van haar echtgenoot en die zich 

tegenover de schuldeiser ertoe heeft verbonden haar loon over te dragen tot waarborg van die 

verbintenis. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat geval. 

 

 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 

 B.3.  In de eerste prejudiciële vraag wordt het Hof gevraagd of artikel 24bis van de 

faillissementswet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre enkel



 7

de natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde, die bepaling kan genieten 

en niet de echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn gefailleerde 

echtgenoot. 

 

 B.4.  Bij zijn arrest nr. 69/2002 van 28 maart 2002 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 82 

van de faillissementswet, zoals van toepassing vóór het werd vervangen bij artikel 29 van de 

wet van 4 september 2002 « tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het 

Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen », niet bestaanbaar was met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het op geen enkele wijze een rechter toestond 

de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde van zijn verbintenis te bevrijden. 

 

 B.5.1.  Ingevolge dat arrest heeft de wetgever, bij de wet van 4 september 2002, in 

artikel 82 van de faillissementswet een tweede lid ingevoegd, volgens hetwelk de echtgenoot 

van de gefailleerde « die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld » voor de schuld van de 

gefailleerde, ingevolge de verschoonbaarheid wordt bevrijd van die verplichting. 

 

 B.5.2.  Het Hof heeft geoordeeld dat die bepaling onverenigbaar was met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie in zoverre de echtgenoot die krachtens een fiscale bepaling 

gehouden is tot een belastingschuld met de gefailleerde, door de verschoonbaarverklaring niet 

kon worden bevrijd van de verplichting tot betaling van die schuld (arrest nr. 78/2004 van 

12 mei 2004 en arrest nr. 6/2005 van 12 januari 2005). Om hieraan tegemoet te komen 

bepaalde artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, zoals vervangen bij artikel 2 van de 

wet van 2 februari 2005 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 

8 augustus 1997, dat de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor 

de schuld van deze laatste, ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd wordt van die 

verplichting. 

 

 B.6.  In zijn arrest nr. 179/2006 van 29 november 2006 heeft het Hof als volgt 

geoordeeld : 

 

 « B.5.5.  […] 
 
 Doordat de wetgever afziet van het automatische karakter van de bevrijding van de 
kosteloze borg ten voordele van een bevrijding waartoe de rechter beslist, heeft hij ervoor 
gezorgd dat de belangen van de schuldeisers van de gefailleerde zoveel mogelijk werden 
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gevrijwaard, en tegelijkertijd voorts zijn maatschappelijke doelstelling nagestreefd, met name 
ervoor te zorgen dat ' ernstige menselijke gevolgen (…) die zouden kunnen voortvloeien uit 
een strikte uitvoering van de contractuele verbintenissen van de betrokken persoon ' worden 
vermeden (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 7). 
 
 B.5.6.  Het blijkt niet dat de wetgever zodoende een onredelijke keuze heeft gemaakt of 
op buitensporige wijze afbreuk heeft gedaan aan de rechten van de schuldeisers op de 
invordering van hun schuldvordering. In het licht van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft hij aldus een billijk 
evenwicht tot stand gebracht tussen de belangen van de borgen en die van de schuldeisers ». 
 

 B.7.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 september 2002 werd 

bovendien gesuggereerd « dat de opschorting van de vervolging die voortvloeit uit het vonnis 

van faillietverklaring, wordt uitgebreid tot de echtgenoot van de gefailleerde » (Parl. St., 

Senaat, 2001-2002, nr. 2-877/8, p. 86). Die bekommernis werd niet omgezet in de tekst van 

de wet. Op dezelfde wijze merkte de minister van Justitie tijdens de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 2 februari 2005 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de 

faillissementswet van 8 augustus 1997, op dat « er tijdens de procedure een ware wedloop 

vanwege de schuldeisers op de borg [kan] ontstaan, waardoor de doelstelling van het voorstel 

volledig zou worden uitgehold », en dat er « dan ook [diende] te worden voorzien in een 

dergelijke opschortingsmogelijkheid ten gunste van de borg ». Zij stelde bijgevolg voor die 

kwestie opnieuw te bespreken « naar aanleiding van het onderzoek van het wetsontwerp dat 

de Regering later zal indienen » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-1320/002, p. 9). 

 

 B.8.  Bij zijn arrest nr. 77/2005 van 27 april 2005 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.7.  Door niet te voorzien in de mogelijkheid dat de rechter - en dat terwijl de 
voormelde artikelen 25 en 26 de vervolging tegen de gefailleerde opschorten - kan oordelen 
of, en onder welke voorwaarden, de vervolging moet worden opgeschort ten aanzien van de 
kosteloze borg en de echtgenoot van de gefailleerde in afwachting van de sluiting van het 
faillissement en in voorkomend geval van de beslissing over de verschoonbaarheid van de 
gefailleerde, heeft de wetgever de werking van de bepalingen van artikel 82 grotendeels 
tenietgedaan. 
  
 Bij artikel 22 van de wet worden de niet-vervallen schulden van de gefailleerde opeisbaar 
gemaakt en, aangezien die laatste in staking van betaling is, kan de schuldeiser zich 
onmiddellijk wenden tot de medeverbondenen die deze schulden binnen de perken van hun 
verbintenis moeten betalen. De verschoonbaarheid die achteraf aan de gefailleerde zou 
worden toegekend, kan niet tot gevolg hebben dat de medeverbondenen van hun 
verplichtingen worden ontslagen indien de schuldeiser intussen een in kracht van gewijsde
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gegane beslissing tegen hen heeft verkregen, zodat die medeverbondenen het slachtoffer 
zouden zijn van de discriminatie die het Hof in de arresten nrs. 69/2002 en 78/2004 heeft 
vastgesteld ». 
 

 Het Hof heeft die rechtspraak bevestigd in zijn arrest nr. 172/2005 van 23 november 

2005. 

 

 B.9.1.  Uit de parlementaire voorbereiding in verband met artikel 3 van de wet van 20 juli 

2005, waarbij de in het geding zijnde bepaling in de faillissementswet van 8 augustus 1997 

werd ingevoegd, blijkt dat het de bekommernis was van de wetgever om « een ‘ wedloop naar 

de borgen ’ te vermijden, wat zou kunnen gebeuren vanaf het faillissement », aangezien « de 

beslissing met betrekking tot een eventuele bevrijding van de steller van een persoonlijke 

zekerheid van de gefailleerde pas zal worden uitgesproken bij het afsluiten van de procedure » 

(Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 8). 

 

 B.9.2.  In zijn arrest nr. 179/2006 van 29 november 2006 heeft het Hof als volgt 

geoordeeld met betrekking tot de in het geding zijnde bepaling : 

 

 « B.8.3.  Aangezien de wetgever voorziet in een procedure waardoor de kosteloze borg 
onder bepaalde voorwaarden kan worden bevrijd, komt het hem toe de gepaste maatregelen te 
nemen om te verhinderen dat individuele procedures het door hem gewilde beleid ter 
bescherming van de borg kunnen dwarsbomen. 
 
 B.8.4.  Bovendien heeft de wetgever in de mate van het mogelijke ervoor gezorgd de 
nadelen van de procedure voor de schuldeisers te beperken, vermits hij, in artikel 80, zesde 
lid, van de wet van 8 augustus 1997, gewijzigd bij artikel 7, 2°, van de wet van 20 juli 2005, 
heeft bepaald dat de schuldeisers die een persoonlijke zekerheid genieten en die de 
verklaringen hebben afgelegd bedoeld in artikel 63 van de wet van 8 augustus 1997, zes 
maanden na het vonnis van faillietverklaring de rechtbank kunnen verzoeken om uitspraak te 
doen over de bevrijding van de kosteloze persoonlijke borg ». 
 

 B.9.3.  Bovendien wordt, sinds de wijziging van die bepaling bij artikel 2 van de wet van 

18 juli 2008 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 

1997, degene die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die zijn voormalige echtgenoot 

tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, eveneens ingevolge de verschoonbaarheid 

van die verplichting bevrijd. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van die bepaling werd hieromtrent het volgende 

overwogen :  
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 « […] een wetswijziging [is] noodzakelijk, want met name om sociale redenen kan het 
niet door de beugel dat er een verschil in behandeling bestaat tussen, enerzijds, de echtgenoot 
van de gefailleerde die aansprakelijk is voor de schulden en, anderzijds, de voormalige 
echtgenoot die zich tijdens de duur van het huwelijk voor die schulden aansprakelijk heeft 
gesteld. Doordat het huwelijk evenwel is ontwricht geniet laatstgenoemde echtgenoot niet 
langer automatisch de gevolgen van een eventuele verschoonbaarheid en daar komt nog bij 
dat de betrokkene bij het faillissement of tijdens de periode rond het faillissement veelal niet 
meer bij machte was eventueel nog iets gedaan te krijgen van zijn echtgenoot. 
 
 Het gevolg van dat alles is dat de verschoonde en uit de echt gescheiden gefailleerde met 
een schone lei kan herbeginnen, terwijl zijn ex-echtgenoot, van wie de financiële situatie 
misschien wel stabiel was, plots in moeilijkheden kan komen en te maken kan krijgen met 
schuldeisers die genoegdoening vragen voor feiten waarop de betrokkene wellicht geen vat 
meer had toen ze zich voordeden » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1032/001, pp. 5-6). 
 

 B.10.  Gelet op het voorgaande heeft de wetgever niettemin een verschil in behandeling 

laten voortbestaan, dat onbestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre hij niet heeft bepaald dat de middelen van tenuitvoerlegging ten laste van de 

echtgenoot van de gefailleerde worden opgeschort in afwachting dat, in voorkomend geval, de 

beslissing over de verschoonbaarheid van de gefailleerde is genomen. 

 

 B.11.  De eerste prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.12.  In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof ondervraagd over de 

bestaanbaarheid van artikel 24bis van de faillissementswet met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre luidens die bepaling enkel de middelen van tenuitvoerlegging worden 

opgeschort, en niet de uitvoering van een overeenkomst waarbij de echtgenoot van de 

gefailleerde, die zich niet kosteloos zeker heeft gesteld, zich ertoe heeft verbonden zijn loon 

over te dragen tot waarborg van een schuld van zijn echtgenoot. 

 

 B.13.  Door de beslissing bepaalde medeverbondenen van de gefailleerde het voordeel te 

laten genieten van de verschoonbaarheid die aan de gefailleerde is toegekend, wijkt de 

wetgever af van het burgerlijk vermogensrecht volgens hetwelk « alle overeenkomsten die 

wettig zijn aangegaan, […] degenen die deze hebben aangegaan, tot wet [strekken] » 
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(artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en « ieder die persoonlijk verbonden is, 

[…] gehouden [is] zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen, hetzij 

roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige » (artikel 7 van de 

hypotheekwet van 16 december 1851).  

 

 B.14.  Dergelijke afwijkingen van de regels van het burgerlijk recht zijn slechts 

verantwoord in zoverre zij het mogelijk maken te voorkomen dat sommige medeverbondenen 

van de gefailleerde op discriminerende wijze worden behandeld, maar zij gaan niet zo ver dat 

zij verantwoorden dat een bevrijding wordt verleend aan alle personen die zich aansprakelijk 

hebben gesteld voor de schulden van de verschoonde gefailleerde of dat zij een algemeen 

uitstel van betaling vereisen in afwachting dat het faillissement wordt afgesloten. Het Hof 

heeft in zijn arrest nr. 50/2006 van 29 maart 2006 aldus geoordeeld dat de wetgever de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet had geschonden in zoverre de artikelen 24bis en 82 

van de faillissementswet niet van toepassing zijn op de natuurlijke personen die kosteloos tot 

waarborg een hypotheek op een onroerend goed hebben toegestaan. 

 

 B.15.  Uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag volgt te dezen dat de opschorting 

van de middelen van tenuitvoerlegging ten gunste van de kosteloze borg eveneens moet 

gelden, op straffe van schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, voor de 

verbintenis van de echtgenoot. 

 

 B.16.1.  Ook al is loonoverdracht geen middel van tenuitvoerlegging in de technische 

betekenis van het woord, toch kan de tenuitvoerlegging ervan, net zoals een loonbeslag en 

binnen dezelfde grenzen als een loonbeslag overeenkomstig artikel 1409 van het Gerechtelijk 

Wetboek, leiden tot de betaling van een bedrag door de echtgenoot die, op grond van 

artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, zou kunnen worden bevrijd ingevolge de 

verschoonbaarheid die de gefailleerde daarna zou genieten. 

 

 B.16.2.  Zoals de verwijzende rechter evenwel opmerkt, heeft de echtgenoot van de 

gefailleerde geen enkele mogelijkheid om de beslissing over de verschoonbaarheid te 

bespoedigen, in tegenstelling tot de stellers van een persoonlijke zekerheid bedoeld in
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artikel 72bis van de in het geding zijnde wet. Artikel 80, vijfde en zesde lid, van de in het 

geding zijnde wet staat immers alleen de gefailleerde, de schuldeisers en die stellers van een 

persoonlijke zekerheid toe om, zes maanden na het vonnis van faillietverklaring, de rechtbank 

om de bevrijding van de medeverbondene te verzoeken. 

 

 B.16.3.  Om dezelfde redenen als die welke het Hof had aangevoerd in zijn arrest 

nr. 179/2006 van 29 november 2006, dat in B.9.2 is geciteerd, kan de verschoonbaarheid die 

achteraf aan de gefailleerde zou worden toegekend, niet tot gevolg hebben dat de echtgenoot 

van zijn verplichtingen wordt ontslagen indien intussen een in kracht van gewijsde gegane 

beslissing de loonoverdracht heeft bekrachtigd.  

 

 B.17.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het niet redelijk verantwoord is de toepassing van 

het in het geding zijnde artikel 24bis niet toe te staan in het geval waarin de echtgenoot zich 

niet kosteloos borg heeft gesteld in de zin van de artikelen 72bis en 80 van de 

faillissementswet en een loonoverdracht heeft toegestaan. 

 

 B.18.  De tweede prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 24bis van de faillissementswet van 8 augustus 1997 schendt de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in zoverre het niet voorziet in de opschorting van de middelen van 

tenuitvoerlegging ten laste van de echtgenoot van de gefailleerde. 

 

 -  Artikel 24bis van de faillissementswet van 8 augustus 1997 schendt de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in zoverre het niet van toepassing is op de uitvoering van een 

overeenkomst van loonoverdracht toegestaan door de echtgenoot van de gefailleerde. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 4 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4653, 4658 en 4690 

 
 

Arrest nr. 6/2010 
van 4 februari 2010 

 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 
 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 69 en 70 (« Fonds voor sluiting van 

de ondernemingen - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 ») van de wet van 

8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), gesteld door het Arbeidshof te Luik, de 

Arbeidsrechtbank te Charleroi en het Arbeidshof te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij arrest van 25 februari 2009 in zake, enerzijds, de nv « ICOPAL » tegen Patrick 
Bouvier en, anderzijds, de « Fédération des Métallurgistes F.G.T.B. de la Province de Liège » 
tegen de nv « ICOPAL », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
6 maart 2009, heeft het Arbeidshof te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008, die met ingang van 1 juli 
2005 het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bekrachtigen, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, zowel afzonderlijk als in samenhang gelezen met de beginselen van niet-
retroactiviteit van de wetten, van rechtszekerheid, van vertrouwen en van een eerlijk proces, 
en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de partijen 
die hun geding vóór de afkondiging van de wet van 8 juni 2008 hebben ingeleid (hangend 
rechtsgeding) en de onwettigheid van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 wensten op te 
werpen en de niet-toepassing ervan op grond van artikel 159 van de Grondwet wensten te 
vorderen, de wettigheid ervan niet meer door een rechtscollege kunnen laten toetsen, terwijl 
de partijen die vóór de afkondigingsdatum van de wet van 8 juni 2008 een rechterlijke 
beslissing hebben verkregen, de wettigheid van het voormelde koninklijk besluit wel door een 
rechtscollege hebben kunnen laten toetsen ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 9 maart 2009 in zake Vincent Marinelli tegen de cvba « Ernst & Young 
Fiduciaire », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2009, 
heeft de Arbeidsrechtbank te Charleroi de volgende prejudiciële vraag gesteld :  
 
 « Schenden de artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008, die met ingang van 1 juli 
2005 het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bekrachtigen, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre de partijen die hun geding vóór de afkondiging van de wet van 8 juni 
2008 hebben ingeleid (hangend rechtsgeding) en de onwettigheid van het koninklijk besluit 
van 3 juli 2005 wensen op te werpen en de niet-toepassing ervan op grond van artikel 159 van 
de Grondwet wensen te vorderen, de wettigheid ervan niet meer door een rechtscollege 
kunnen laten toetsen, terwijl de partijen die vóór de afkondigingsdatum van de wet van 8 juni 
2008 een rechterlijke beslissing hebben verkregen, de wettigheid van het voormelde 
koninklijk besluit wel door een rechtscollege hebben kunnen laten toetsen ? ». 
 
 c.  Bij arrest van 20 april 2009 in zake Gunther Wuyts tegen de nv « Mercedes-Benz 
Antwerpen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 april 2009, 
heeft het Arbeidshof te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 69 en 70 van de titel VII (Werk), hoofdstuk III (diverse 
bepalingen), van de wet houdende diverse bepalingen van 8 juni 2008 (I), waardoor het KB 
van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de Wet van 
26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen wordt bekrachtigd met ingang van 
1 juli 2005, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat partijen die in een hangende 
gerechtelijke procedure de onwettigheid van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 hadden 
kunnen opwerpen en de niet toepassing ervan hadden kunnen vragen in toepassing van 
artikel 159 van de Grondwet, deze niet meer door een rechtscollege op hun wettelijkheid 
kunnen laten toetsen, terwijl andere partijen die een rechterlijke uitspraak hebben bekomen 
vóór de datum van de afkondiging van de wet van 8 juni 2008 de wettigheid van voormeld 
koninklijk besluit wél hebben kunnen laten toetsen ? ». 
 



 3

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4653, 4658 en 4690 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « ICOPAL », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 4040 Herstal, rue 
de Hermée 186, in de zaak nr. 4653; 
 
 -  Patrick Bouvier, wonende te 4000 Luik, rue Publémont 24, in de zaak nr. 4653; 
 
 -  de cvba « Ernst & Young Fiduciaire », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 
te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, in de zaak nr. 4658; 
 
 -  Gunther Wuyts, wonende te 2970 Schilde, Goudbloemlaan 6, in de zaak nr. 4690; 
 
 -  de nv « Mercedes-Benz Antwerpen », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 
te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 321, in de zaak nr. 4690; 
 
 -  de Ministerraad, in alle zaken. 
 
 De nv « ICOPAL », de cvba « Ernst & Young Fiduciaire », de nv « Mercedes-Benz 
Antwerpen » en de Ministerraad, in de zaak nr. 4690, hebben memories van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A.-V. Michaux, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J.-P. Lacomble en 
Mr. A. Fry, advocaten bij de balie te Luik, voor de nv « ICOPAL », in de zaak nr. 4653; 
 
 .  Mr. A.-V. Michaux, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. A. Witters, advocaat bij 
de balie te Antwerpen, en loco Mr. F.-X. Horion, advocaat bij de balie te Brussel, voor de 
cvba « Ernst & Young Fiduciaire », in de zaak nr. 4658; 
 
 .  Mr. A.-V. Michaux, loco Mr. H.-F. Lenaerts en Mr. O. Wouters, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de nv « Mercedes-Benz Antwerpen, in de zaak nr. 4690; 
 
 .  Mr. P. Delvaux de Fenffe, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. B. Collins, 
advocaat bij de balie te Luik, voor Patrick Bouvier, in de zaak nr. 4653; 
 
 .  Mr. J. Van Camp, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor Gunther Wuyts, in de zaak 
nr. 4690; 
 
 .  Mr. I. Ficher loco Mr. G. Demez, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 Zaak nr. 4653 
 
 Op 17 december 2005 werd Patrick Bouvier ontslagen door de nv « ICOPAL » mits betaling van een 
compenserende opzeggingsvergoeding die overeenkomt met 112 dagen loon. 
 
 Bij een arrest van 25 februari 2009 heeft het Arbeidshof te Luik geoordeeld dat de nv « ICOPAL » 
Patrick Bouvier had ontslagen in strijd met de wet van 19 maart 1991 « houdende bijzondere ontslagregeling 
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden » en heeft die 
vennootschap bijgevolg veroordeeld tot het betalen van de in artikel 16 van die wet bedoelde 
beschermingsvergoeding. 
 
 Patrick Bouvier vordert daarenboven de toekenning van de intresten berekend op het brutobedrag van de 
beschermingsvergoeding met toepassing van artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, zoals het is gewijzigd bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de 
sluiting van de ondernemingen, dat op 1 juli 2005 in werking is getreden, krachtens het koninklijk besluit van 
3 juli 2005 « betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende 
de sluiting van de ondernemingen ». 
 
 De verwijzende rechter is evenwel van oordeel dat dat koninklijk besluit onwettig is in zoverre het ontwerp 
van koninklijk besluit niet aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State is voorgelegd terwijl 
dat had moeten gebeuren, en dat het bijgevolg zou moeten worden geweerd. De artikelen 69 en 70 van de wet 
van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen bekrachtigen het koninklijk besluit van 3 juli 2005 evenwel met 
terugwerkende kracht. 
 
 De nv « ICOPAL » voert de ongrondwettigheid van die wetsbepalingen aan. In die omstandigheden acht de 
verwijzende rechter het noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 
 
 Zaak nr. 4658 
 
 Op 2 mei 2006 werd Vincent Marinelli om dringende reden ontslagen door de 
cvba « Ernst & Young Fiduciaire ». 
 
 Bij een vonnis van 9 maart 2009 oordeelt de Arbeidsrechtbank te Charleroi dat dat ontslag onwettig is en 
veroordeelt zij de cvba « Ernst & Young Fiduciaire » tot het betalen van een compenserende 
opzeggingsvergoeding aan Vincent Marinelli. 
 
 Wat de intresten betreft, merkt de verwijzende rechter op dat artikel 82 van de voormelde wet van 26 juni 
2002 artikel 10 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 heeft aangevuld door daaraan een tweede lid toe 
te voegen krachtens hetwelk de op het loon verschuldigde intresten voortaan op de brutolonen moeten worden 
berekend. Bij artikel 90, § 1, van dezelfde wet is aan de Koning de bevoegdheid voorbehouden om de datum vast 
te stellen van de inwerkingtreding van de bepalingen die in de wet waren vervat. Het koninklijk besluit van 3 juli 
2005 stelt de datum van inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van die wet vast op 1 juli 2005 en 
verduidelijkt dat die artikelen van toepassing zijn op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 
2005. 
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 De verwijzende rechter merkt op dat de geldigheid van dat koninklijk besluit zowel in de rechtsleer als in 
de rechtspraak werd betwist, met name wegens het niet in acht nemen van de substantiële vormvereiste die 
bestaat in het verzoeken om voorafgaand advies van de Raad van State, zonder dat de aangevoerde dringende 
noodzakelijkheid wordt verantwoord. Om te proberen een einde te maken aan die kritiek en aan de 
rechtsonzekerheid die daaruit voortvloeit, heeft de wetgever artikel 69 van de wet van 8 juni 2008 houdende 
diverse bepalingen aangenomen dat het koninklijk besluit van 3 juli 2005 met terugwerkende kracht bekrachtigt. 
 
 Volgens de verwijzende rechter moet worden stilgestaan bij de grondwettigheid van die wet, en met name 
bij de grondwettigheid van het retroactieve en zogenaamd interpretatieve karakter ervan. Uiteenlopende 
rechtspraak zou op zich immers geen retroactief optreden van de wetgever kunnen verantwoorden, en evenmin 
een eventuele inmenging in de hangende procedures.  
 
 De verwijzende rechter acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 
 
 Zaak nr. 4690 
 
 Op 26 april 2006 werd Gunther Wuyts om dringende reden ontslagen door de 
nv « Mercedes-Benz Antwerpen ». Later werd een overeenkomst tot beëindiging in onderling akkoord opgesteld 
en ondertekend door beide partijen ter vervanging van het ontslag om dringende reden.  
 
 Bij een arrest van 20 april 2009 heeft het Arbeidshof te Antwerpen de nv « Mercedes-Benz Antwerpen » 
veroordeeld tot het betalen van de achterstallige commissielonen, te verhogen met het vakantiegeld en met het 
feestdagenloon op die achterstallige lonen. 
 
 Over de kwestie van de intresten op die bedragen was de verwijzende rechter van oordeel dat de door 
Gunther Wuyts ontvangen commissielonen een loon vormden in de zin van de wet van 12 april 1965. Tot de 
inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2002 waren de in artikel 10 van de wet van 12 april 1965 bedoelde 
intresten enkel verschuldigd op de nettolonen. Artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 heeft dat artikel 10 
evenwel gewijzigd om te bepalen dat de intresten voortaan op basis van de in het geding zijnde brutolonen 
moesten worden berekend. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat de wetgever het aan de Koning heeft overgelaten om de 
inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2002 te bepalen. Op 3 juli 2005 werd een koninklijk besluit 
aangenomen dat de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002, die van toepassing 
zijn op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005. Dat koninklijk besluit werd zelf, met 
terugwerkende kracht, bekrachtigd bij de artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008. Die bekrachtiging heeft 
tot gevolg dat de bepalingen van dat koninklijk besluit sinds 1 juli 2005 kracht van wet hebben en door de 
rechter moeten worden toegepast. 
 
 De verwijzende rechter merkt evenwel op dat de nv « Mercedes-Benz Antwerpen » van mening is dat die 
bekrachtiging ongrondwettig is daar zij de Raad van State en de hoven en rechtbanken verhindert zich uit te 
spreken over de wettigheid van het bekrachtigde koninklijk besluit, terwijl er geen enkele dwingende of 
uitzonderlijke reden van algemeen belang bestaat die een dergelijke retroactieve bekrachtiging zou kunnen 
verantwoorden. 
 
 Volgens de verwijzende rechter zijn de artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008 niet kennelijk 
grondwettig. Hij brengt in dat verband het kritische advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State in 
herinnering, alsook de rechtspraak van het Hof volgens welke enkel dwingende redenen van algemeen belang of 
buitengewone omstandigheden een retroactieve bepaling kunnen verantwoorden die tot gevolg heeft dat de 
afloop van een hangende gerechtelijke procedure wordt beïnvloed.  
 
 Daarenboven beklemtoont de verwijzende rechter dat, in tegenstelling tot wat de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 8 juni 2008 zou kunnen laten verstaan, hij niet de enige is die heeft geoordeeld dat 
het koninklijk besluit van 3 juli 2005 onwettig was, aangezien andere arbeidsgerechten eenzelfde standpunt 
hebben uiteengezet. 
 
 De verwijzende rechter acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van Patrick Bouvier 
 
 A.1.1.  De niet-retroactiviteit van de wetten strekt ertoe rechtsonzekerheid te voorkomen. Te dezen kon de 
ex-werkgever van Patrick Bouvier evenwel niet voorbijgaan aan het bestaan van het koninklijk besluit van 3 juli 
2005 op het ogenblik dat hij besloot hem te ontslaan. Bovendien wordt te dezen op geen enkele wijze afbreuk 
gedaan aan de naleving van de rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan. 
 
 De terugwerkende kracht van de in het geding zijnde bepalingen is des te meer verantwoord daar zij zich 
ertoe beperken de bepaling te bekrachtigen zoals zij sinds de oorsprong ervan moest worden opgevat en 
geïnterpreteerd. De bij het koninklijk besluit van 3 juli 2005 vastgestelde beginselen werden zonder meer 
bekrachtigd en versterkt bij de wet van 8 juni 2008. 
 
 A.1.2.  Het is evident dat de in het geding zijnde bepalingen ertoe strekken de belangen van de werknemers 
te beschermen tegen de gevolgen van de rechtspraak, die klaarblijkelijk onverwacht waren. 
 
 Bovendien vloeit het aangevoerde verschil in behandeling geenszins voort uit de terugwerkende kracht 
maar enkel uit de naleving van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen. De in het geding 
zijnde bepalingen waren volledig in overeenstemming met het algemeen belang. Zij waren daarenboven 
noodzakelijk om te verzekeren dat de reeds bij het koninklijk besluit van 3 juli 2005 aangenomen bepalingen 
volkomen gevolg zouden hebben. 
 
 Bovendien werd aan de ex-werkgever van Patrick Bouvier niet zijn recht op een daadwerkelijk 
rechtsmiddel ontzegd aangezien hij de grondslag zelf van de vordering, namelijk het onregelmatige karakter van 
het ontslag, vermocht te betwisten. De wet van 8 juni 2008 wijzigt het materiële sociale recht op geen enkele 
wijze. 
 
 
 Standpunt van Gunther Wuyts 
 
 A.2.1.  Het beginsel van niet-retroactiviteit van de wetten vloeit niet voort uit de Grondwet, maar vormt 
evenwel een algemeen rechtsbeginsel waarvan enkel onder strikte voorwaarden kan worden afgeweken.  
 
 A.2.2.  Hoewel de wetgever zich vooral heeft laten inspireren door bepaalde arresten van het Arbeidshof te 
Antwerpen, die ten onrechte als minderheidsrechtspraak zijn aangemerkt, kan te dezen niet worden betwist dat 
een wetgevend optreden noodzakelijk was om een einde te maken aan de controverses in de rechtspraak over de 
wettigheid van het koninklijk besluit van 3 juli 2005. Dat wetgevende optreden werd trouwens gunstig onthaald. 
Er moet eveneens worden beklemtoond dat de sociale partners voorstander waren van een regeling die de 
berekeningsbasis van de intrest duidelijk zou vaststellen. 
 
 Het is onjuist te oordelen dat het retroactieve karakter van de wet van 8 juni 2008 tot rechtsonzekerheid zou 
hebben geleid. Integendeel, dat optreden had net tot doel een einde te maken aan de situatie van onzekerheid die 
voortvloeide uit de uiteenlopende rechtspraak waarvan sprake. De betaling van het loon op de wettelijk 
voorziene tijdstippen is van wezenlijk belang voor de werknemers. De niet-betaling of te late betaling wordt 
daarenboven strafrechtelijk bestraft.  
 
 A.2.3.  Ook het argument volgens hetwelk de wetgever in hangende procedures zou hebben ingegrepen, 
kan niet worden aangenomen. Te dezen waren de bedragen waarvan Gunther Wuyts de betaling vordert, immers 
opeisbaar geworden na de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 10, tweede lid, van de Loonbeschermingswet. 
 
 Daaruit volgt dat noch het vertrouwensbeginsel, noch de vereiste van voorzienbaarheid en toegankelijkheid 
van het recht door de retroactieve bekrachtiging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 zijn geschonden. 
 
 Enerzijds bestond er op het ogenblik dat de in het geding zijnde bedragen opeisbaar waren geworden, 
immers een rechtsgrond voor de vordering van Gunther Wuyts, en, anderzijds, bestond er op datzelfde ogenblik 
een zekere consensus, in de rechtspraak en in de rechtsleer, om te oordelen dat de intresten, met betrekking tot de 
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na de inwerkingtreding van het voormelde artikel 10, tweede lid, opeisbaar geworden lonen, op de brutolonen 
moesten worden berekend. 
 
 A.2.4.  Bovendien is het, na de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bij de in het geding 
zijnde bepalingen, geoorloofd ernstig te twijfelen aan het standpunt volgens hetwelk artikel 82 van de in het 
geding zijnde wet geen interpretatieve bepaling is. Het is immers niet omdat een wet een overbodige bepaling 
bevat, zoals artikel 90, § 1, van de wet van 26 juni 2002, dat die wet niet meer als een interpretatieve wet kan 
worden beschouwd. Enkel de wetgever is immers bevoegd om een authentieke interpretatie te geven van de 
wetten die hij aanneemt. Dat was evenwel duidelijk de bedoeling bij het aannemen van de artikelen 81 en 82 van 
de wet van 26 juni 2002. 
 
 
 Standpunt van de nv « ICOPAL », de cvba « Ernst & Young Fiduciaire » en de 
nv « Mercedes-Benz Antwerpen » 
 
 A.3.1.  Die partijen zijn in de eerste plaats van mening dat zowel het in het geding zijnde artikel 69 als 
artikel 70 van de wet van 8 juni 2008 vatbaar zijn voor kritiek. Artikel 69 volstaat immers om tot de retroactieve 
toepassing van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 te leiden. Het voorziet immers in de bekrachtiging van dat 
koninklijk besluit waarvan het enige doel precies het vaststellen van een datum van inwerkingtreding van de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 is. Artikel 69 leidt dus ertoe dat, vanaf 1 juli 2005, de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 moeten worden toegepast, terwijl de toepassing van die 
bepalingen bij ontstentenis van dat artikel 69 zou kunnen worden geweerd aangezien het koninklijk besluit van 
3 juli 2005 onwettig was. 
 
 A.3.2.  Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 werd door een meerderheid van de rechtspraak en de 
rechtsleer onwettig bevonden, aangezien het niet aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State was voorgelegd zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid werd verantwoord. Zich bewust 
van de onwettigheid van dat koninklijk besluit is de wetgever via de wet van 8 juni 2008 opgetreden om dat 
koninklijk besluit met terugwerkende kracht te bekrachtigen. 
 
 Iedere uitzondering op het beginsel van niet-retroactiviteit van de wetten moet worden verantwoord door 
dwingende redenen van algemeen belang, die als onontbeerlijk worden beschouwd voor de goede werking en de 
continuïteit van de openbare dienst. De drempel voor de rechtvaardiging van de uitzondering ligt dus hoog. 
 
 Volgens de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet werd de dringende 
noodzakelijkheid om het koninklijk besluit van 3 juli 2005 te bekrachtigen verantwoord door, enerzijds, de 
rechtsonzekerheid die door de rechtspraak wordt gecreëerd en, anderzijds, het feit dat de overheid krachtens die 
rechtspraak ertoe is gehouden schadevergoedingen en proceskosten te betalen.  
 
 A.3.3.  Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State in herinnering heeft gebracht, kan uiteenlopende 
rechtspraak op zich evenwel geen retroactief optreden van de wetgever en evenmin een eventueel ingrijpen in 
hangende procedures verantwoorden. 
 
 Het is onjuist te oordelen dat het Hof reeds zou hebben aanvaard dat een retroactieve bekrachtiging 
uitsluitend ertoe kan strekken een einde te maken aan uiteenlopende rechtspraak. Het Hof heeft immers enkel 
aanvaard dat een bekrachtiging kan worden doorgevoerd om een einde te maken aan uiteenlopende rechtspraak 
waarvan de gevolgen voor het vrijwaren van het algemeen belang bijzonder groot waren. In het onderhavige 
geval toont de wetgever evenwel niet aan in welk opzicht de ontstentenis van retroactiviteit van de in het geding 
zijnde wet belangrijke gevolgen met zich mee zou hebben gebracht die het algemeen belang kunnen schaden. 
Integendeel, er wordt opgemerkt dat zijn enige motivering erin bestaat het risico te vermijden dat de Belgische 
Staat zou worden veroordeeld tot het betalen van bepaalde schadevergoedingen aan werknemers die geen 
intresten op de brutolonen hebben kunnen verkrijgen wegens de onwettigheid van het koninklijk besluit van 
3 juli 2005. Een dergelijke verantwoording heeft betrekking op de persoonlijke belangen van de Staat, en niet op 
het algemeen belang. Het is echter enkel ingeval de ontstentenis van een retroactieve bekrachtigingswet enorme 
budgettaire gevolgen met zich mee zou brengen, dat het Hof heeft aanvaard om met die omstandigheid rekening 
te houden. 
 
 Door de wetgever toe te staan om met terugwerkende kracht een einde te maken aan iedere controverse in 
de rechtspraak, ongeacht de inzet en de gevolgen ervan, zou het beginsel van rechtszekerheid in gevaar worden 
gebracht. De particulieren zouden immers in een situatie van duidelijke onzekerheid worden geplaatst indien zij 
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zouden moeten oordelen dat het koninklijk besluit dat, wegens de onwettigheid ervan, niet op hen van toepassing 
is, op ieder ogenblik op hen van toepassing zou kunnen worden indien het met terugwerkende kracht zou worden 
geregulariseerd. In tegenstelling tot wat bepaalde arresten van het Hof hebben laten verstaan wijzigt het feit dat 
de inhoud van het besluit in kwestie bekend is, niets aan de situatie. De rechtsonzekerheid bestaat immers niet uit 
de onzekerheid over de inhoud van de bij het koninklijk besluit vastgestelde regels, maar uit de onzekerheid over 
de toepasbaarheid ervan. 
 
 Aanvaarden dat de uitvoerende macht onwettige regels uitvaardigt en dat die regels toch van toepassing 
zijn zodra zij worden aangenomen via een latere bekrachtigingswet, kan eveneens leiden tot een schending van 
het beginsel van de scheiding der machten en tot een verschuiving van de uitvoerende macht naar de wetgevende 
macht. 
 
 Om te proberen een dergelijke inmenging te verantwoorden, heeft de wetgever eveneens verwezen naar het 
arrest nr. 55/2006 van het Hof. In dat geval had de wetgever evenwel niet de bedoeling om partij te kiezen ten 
aanzien van twee divergenties in de rechtspraak. Zijn optreden was onontbeerlijk om een doelstelling van 
algemeen belang te verwezenlijken en was verantwoord door buitengewone omstandigheden. 
 
 De wetgever beweert daarenboven dat de artikelen 81 en 82 van de voormelde wet van 26 juni 2002 
interpretatieve bepalingen van de wet van 12 april 1965 zouden zijn. Zoals het Hof van Cassatie heeft 
opgemerkt, zijn die bepalingen evenwel niet interpretatief. Indien dat het geval was, zou artikel 90 van de wet 
van 26 juni 2002 niet hebben bepaald dat een koninklijk besluit noodzakelijk was om de datum van 
inwerkingtreding ervan vast te stellen. 
 
 Het optreden van de wetgever werd, voor het overige, zeker niet gemotiveerd door de dringende 
noodzakelijkheid om de rechtszekerheid te herstellen. De Koning heeft immers drie jaar nodig gehad alvorens 
het koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2002 aan te 
nemen. Die nalatigheid heeft geleid tot vragen in de rechtspraak met betrekking tot de interpretatieve of 
wijzigende aard van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002. Vervolgens heeft de wetgever nog drie 
jaar gewacht alvorens het koninklijk besluit van 3 juli 2005 te bekrachtigen, terwijl de vragen met betrekking tot 
de wettigheid en de interpretatie ervan toenamen, waardoor de rechtszekerheid in het gedrang werd gebracht. 
 
 Ten slotte is de rechtspraak van het Hof volgens welke een retroactieve bekrachtigingswet niet 
ongrondwettig zou zijn aangezien de particulieren die worden verhinderd de regelmatigheid te betwisten van het 
koninklijk besluit, dat door de bekrachtiging wordt « gezuiverd » van de onwettigheid, de grondwettigheid van 
de bekrachtigingswet nog voor het Hof zouden kunnen betwisten, te dezen niet van toepassing. Een dergelijk 
argument geldt immers enkel voor zover de onwettigheid waardoor het koninklijk besluit was aangetast, nog 
voor het Hof kan worden aangevoerd. Dat is te dezen echter niet het geval. 
 
 Ook het onderscheid dat het Hof zogenaamd heeft vastgesteld naargelang de bekrachtigingswet een 
koninklijk besluit regulariseert dat is aangetast door een vormgebrek of door een gebrek ten gronde, zou niet 
moeten worden toegepast. Zelfs gesteld dat dat onderscheid gegrond zou zijn, werd het koninklijk besluit van 
3 juli 2005 immers bekritiseerd in de rechtsleer en in de rechtspraak, niet alleen wegens onregelmatigheden naar 
de vorm, maar ook wegens substantiële onregelmatigheden, zoals de retroactiviteit van het koninklijk besluit of 
de overschrijding van de bevoegdheden die bij de machtigingswet aan de Koning zijn verleend. Dat onderscheid 
zou te dezen dus niet relevant zijn. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.1.  Op vraag van de sociale partners heeft artikel 82 van de voormelde wet van 26 juni 2002 artikel 10 
van de wet van 12 april 1965 gewijzigd en heeft het bepaald dat de intrest op de verschuldigde lonen moest 
worden berekend op de brutolonen en niet meer op de nettolonen, zoals het Hof van Cassatie had geoordeeld. Bij 
artikel 90, § 1, van die wet werd evenwel aan de Koning opgedragen om de datum van inwerkingtreding van die 
bepaling vast te stellen. Bij een koninklijk besluit van 3 juli 2005 heeft de Koning de datum van 
inwerkingtreding van artikel 82 vastgesteld op 1 juli 2005 en verduidelijkt dat dat artikel enkel van toepassing 
zou zijn op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005. 
 
 De toepassing van het voormelde koninklijk besluit door de hoven en rechtbanken heeft aanleiding gegeven 
tot uiteenlopende beslissingen. 
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 Tal van rechtscolleges hebben geoordeeld dat het nieuwe artikel 10 van de wet van 12 april 1965 
onmiddellijk moest worden toegepast. Aldus moesten de intresten, zelfs indien het recht op betaling van het loon 
vóór 1 juli 2005 was ontstaan, worden berekend op het nettobedrag tot 1 juli 2005 en op het brutobedrag vanaf 
1 juli 2005. De Franstalige afdeling van de derde kamer van het Hof van Cassatie heeft, in tegenstelling tot de 
Nederlandstalige afdeling van diezelfde kamer, evenwel geoordeeld dat de Koning de toepassing in de tijd van 
het nieuwe artikel 10 van de wet van 12 april 1965 kon beperken. 
 
 Daarenboven werd in een bepaalde rechtspraak, die als een minderheid kan worden aangemerkt, geweigerd 
om de nieuwe regeling met betrekking tot de berekeningsbasis van de op het loon verschuldigde intresten zonder 
meer toe te passen door te oordelen dat het koninklijk besluit van 3 juli 2005 onwettig was in zoverre het niet 
voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State was voorgelegd. In die rechtspraak werd de 
Belgische Staat, die beweerdelijk een fout had begaan, eveneens veroordeeld tot het betalen, aan de werknemer, 
van een schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de intresten berekend op het brutobedrag 
van de lonen en het bedrag van de intresten berekend op het nettobedrag van de lonen. 
 
 Rekening houdend met de rechtsonzekerheid die door die uiteenlopende beslissingen was ontstaan en met 
het risico dat de Belgische Staat zou worden veroordeeld tot het vergoeden van de werknemers die geen op hun 
brutoloon berekende intresten hadden kunnen verkrijgen, is bij artikel 69 van de in het geding zijnde wet het 
koninklijk besluit van 3 juli 2005 bekrachtigd. Artikel 70 van dezelfde wet bepaalt dat die bekrachtiging 
uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2005. 
 
 A.4.2.  In de prejudiciële vragen wordt enkel de terugwerkende kracht van de doorgevoerde wettelijke 
bekrachtiging en niet het bekrachtigen op zich bekritiseerd. De terugwerkende kracht vloeit evenwel enkel uit 
artikel 70 van de in het geding zijnde wet voort. Zonder artikel 70 hangt de regeling van de intresten op het loon, 
tijdens de periode tussen de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 en de inwerkingtreding 
van de wet van 8 juni 2008, af van het lot dat door de hoven en rechtbanken aan dat koninklijk besluit werd 
toebedeeld. Het feit dat artikel 69 een koninklijk besluit bekrachtigt dat enkel de inwerkingtreding van een wet 
vaststelt, heeft niet tot gevolg dat die bekrachtiging terugwerkende kracht krijgt. 
 
 Daaruit volgt dat de prejudiciële vragen, in zoverre zij betrekking hebben op artikel 69 van de in het geding 
zijnde wet, zonder voorwerp zijn. 
 
 A.4.3.  Als dwingende redenen van algemeen belang of buitengewone omstandigheden die een retroactieve 
bekrachtiging kunnen verantwoorden die ingrijpt in een hangende jurisdictionele procedure, heeft het Hof reeds 
de bekommernis om de rechtszekerheid te vrijwaren ten aanzien van uiteenlopende beoordelingen door de 
rechtscolleges over de wettigheid van een besluit, alsook de bekommernis om nefaste budgettaire gevolgen te 
vermijden, zonder dat zij daarom enorm moeten zijn, in aanmerking genomen. 
 
 Bovendien heeft het Hof eveneens geoordeeld dat rekening moest worden gehouden met het soort van 
onwettigheid dat aan de oorsprong van de wettelijke bekrachtiging lag. In geval van een formele onwettigheid 
die door een gewoon rechtscollege wordt vastgesteld in het contentieux betreffende de subjectieve rechten, is het 
Hof immers van oordeel dat de eventuele vaststelling in een rechterlijke beslissing die slechts tussen de partijen 
geldt, van de schending van een substantiële vormvereiste bij de aanneming van een koninklijk besluit niet tot 
gevolg kan hebben dat de wetgever in de onmogelijkheid verkeert de hierdoor ontstane rechtsonzekerheid te 
verhelpen. 
 
 Ten slotte oordeelt het Hof dat retroactieve bekrachtigingen zijn verantwoord wanneer zij enkel reeds 
bestaande bepalingen bekrachtigen waarvan de adressaten de draagwijdte kennen. In dat geval zou het beginsel 
van rechtszekerheid niet in het gedrang worden gebracht. Dat beginsel vereist immers enkel dat de inhoud van 
het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn. Het gaat niet zover dat het de verplichting oplegt dat de 
toepassing ervan evenzeer voorzienbaar en toegankelijk moet zijn. Als een koninklijk besluit niet nietig wordt 
verklaard door de Raad van State, maar enkel onregelmatig wordt verklaard met toepassing van artikel 159 van 
de Grondwet, blijft dat koninklijk besluit trouwens in de rechtsorde bestaan, zodat de bekrachtiging ervan, 
zonder wijziging van de inhoud van het recht, het beginsel van rechtszekerheid niet schendt. 
 
 A.4.4.  Twee dwingende redenen van algemeen belang verantwoorden de in het geding zijnde wettelijke 
bekrachtiging. 
 
 In de eerste plaats moest de rechtsonzekerheid worden verholpen die was ontstaan door een 
minderheidsrechtspraak waarin het koninklijk besluit van 3 juli 2005 onwettig werd bevonden. Zowel voor het 
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verleden als voor de toekomst moest de toepassing van het nieuwe artikel 10 van de wet van 12 april 1965 en 
van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 worden gewaarborgd voor alle burgers die die bepalingen, die de 
meeste rechtscolleges niet als onwettig hebben beschouwd, te goeder trouw hebben toegepast of zullen 
toepassen. Die wettelijke bekrachtiging was eveneens noodzakelijk rekening houdend met de uiteenlopende 
rechtspraak binnen het Hof van Cassatie zelf met betrekking tot de vraag over de wettigheid van het koninklijk 
besluit van 3 juli 2005 wat betreft de toepassing ervan in de tijd. 
 
 Anderzijds moest worden vermeden dat de Belgische Staat in een groot aantal zaken werd veroordeeld tot 
het vergoeden van de werknemers die de op het brutoloon berekende intresten niet hadden kunnen verkrijgen 
wegens de weigering om het koninklijk besluit van 3 juli 2005 toe te passen, wat nefaste budgettaire gevolgen 
zou hebben voor alle burgers. 
 
 A.4.5.  Daarenboven is de retroactiviteit van de in het geding zijnde wettelijke bekrachtiging des te meer 
verantwoord daar de vermeende onwettigheid van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 louter formeel is, daar 
die vermeende onwettigheid enkel in bepaalde gerechtelijke beslissingen zonder absoluut gezag van gewijsde 
werd vastgesteld, daar geen enkel beroep tot nietigverklaring tegen dat koninklijk besluit bij de Raad van State is 
ingesteld, daar het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State te dezen kon worden 
gerechtvaardigd op grond van de rechtspraak van de Raad van State en daar de bekrachtigende bepalingen geen 
nieuwe bepalingen bevatten ten opzichte van die welke in het koninklijk besluit van 3 juli 2005 voorkwamen. 
 
 A.4.6.  Ten slotte is, volgens de rechtspraak van het Hof, het feit dat de onregelmatigheden van de 
bekrachtigde norm niet meer kunnen worden aangevoerd tegen de bekrachtigingsnorm, niet vatbaar voor kritiek. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen en de context ervan 

 

 B.1.1.  Zoals het was opgesteld vóór de wijziging ervan bij artikel 82 van de wet van 

26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, bepaalde artikel 10 van de wet 

van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers : 

 

 « Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop 
het eisbaar wordt ». 
 

 B.1.2.  Door het Hof van Cassatie werd meermaals geoordeeld dat volgens de strekking 

en de bewoordingen van artikel 10 onder het begrip « loon » enkel wordt begrepen het loon 

waarop de werknemer aanspraak kan maken ten aanzien van de werkgever. Het Hof van 

Cassatie voegde daaraan toe dat, behoudens tegenstrijdig beding, de werknemer niet het recht 

heeft het bedrag van de bedrijfsvoorheffing op te eisen en hij evenmin het bedrag van zijn 

bijdrage voor de sociale zekerheid kan opeisen, zodat op die beide bedragen geen intrest 

verschuldigd is aan de werknemer (Cass., 10 maart 1986, Arr. Cass., 1985, p. 956; Cass., 

17 november 1986, Arr. Cass., 1986, p. 364). 

 



 11

 B.2.1.  De wetgever heeft zich tegen die rechtspraak verzet door, bij de artikelen 81 en 82 

van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, respectievelijk 

een artikel 3bis in de Loonbeschermingswet en een tweede lid in artikel 10 van die wet in te 

voegen.  

 

 B.2.2.  Zoals het bij artikel 81 van de wet van 26 juni 2002 is ingevoegd, bepaalt 

artikel 3bis van de voormelde wet van 12 april 1965 : 

 

 « De werknemer heeft recht op de betaling, door de werkgever, van het hem 
verschuldigde loon. Dit recht op de betaling van het loon heeft betrekking op het loon, 
vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht ». 
 

 Zoals het bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 is gewijzigd, bepaalt artikel 10 van 

de voormelde wet van 12 april 1965 : 

 

 « Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop 
het eisbaar wordt. 
 
 Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in 
mindering zijn gebracht ». 
 

 B.2.3.  Volgens de parlementaire voorbereiding zijn beide toevoegingen te verklaren, 

enerzijds, door het doel van die wet, namelijk de bescherming van de betaling van hetgeen 

aan de werknemer verschuldigd is en daarmee samenhangend het recht van de werknemer op 

de uitbetaling van zijn brutoloon, en, anderzijds, door de berekening van de verwijlintresten 

op het brutoloon van de werknemer, omdat het brutoloon het loon is waarop de werknemer, 

ingevolge zijn arbeidsovereenkomst, recht heeft. 

 

 Omdat de fiscale (bedrijfsvoorheffing) en de sociale (persoonlijke werknemersbijdragen) 

inhoudingen niet zouden kunnen worden verricht indien een werknemer geen recht zou 

hebben op de betaling van zijn brutoloon, heeft het recht van de werknemer op de betaling 

van zijn loon betrekking op zijn brutoloon (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1687/001, 

p. 48). 

 

 B.2.4.  In zijn arresten nrs. 48/2009 van 11 maart 2009 en 86/2009 van 14 mei 2009 heeft 

het Hof geoordeeld : 
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 « Het brutoloon, te weten het nettoloon, de socialezekerheidsbijdragen en de 
bedrijfsvoorheffing, vormt […] het loon waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn 
arbeidsovereenkomst. De omstandigheid dat de bedrijfsvoorheffing en de 
socialezekerheidsbijdragen door de werkgever aan de desbetreffende overheidsinstanties 
worden doorgestort alvorens de werknemer over zijn loon kan beschikken, heeft niet tot 
gevolg dat die voormelde bijdragen niet zouden toebehoren aan de werknemer. De 
werknemersbijdragen en de bedrijfsvoorheffing zijn immers inhoudingen op wat reeds loon is 
en maken deel uit van het loon dat de werkgever heeft toegezegd ». 
 

 B.3.1.  Artikel 90 van de voormelde wet van 26 juni 2002 bepaalt : 

 

 « De Koning bepaalt de datum waarop deze wet in werking treedt ». 
 

 B.3.2.  De artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 « betreffende de 

inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de 

sluiting van de ondernemingen » bepalen : 

 

 « Artikel 1.  De artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting 
van de ondernemingen treden in werking op 1 juli 2005. 
 
 Art. 2.  Artikel 1 is van toepassing op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat 
vanaf 1 juli 2005 ». 
 

 B.4.1.  De artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008 « houdende diverse bepalingen 

(I) » bepalen : 

 

 « Art. 69.  Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen 
wordt bekrachtigd.  
 
 Art. 70.  Artikel 69 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2005 ». 
 

 Dit zijn de in het geding zijnde bepalingen. 

 

 B.4.2.  Die bepalingen werden tijdens de parlementaire voorbereiding als volgt 

verantwoord : 

 

 « Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen 
heeft de datum van inwerkingtreding van de bedoelde artikelen vastgesteld op 1 juli 2005. 
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 Deze artikelen 81 en 82 beoogden de wijziging van een aantal bepalingen van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. Deze aldus 
ingevoerde bepalingen voorzien dat de interesten op het aan de werknemer verschuldigde 
loon moeten worden berekend op het bruto loon. 
 
 Een minderheid in de rechtspraak (Arbh. Antwerpen 25 april 2007, AR 2060515; Arbh. 
Antwerpen 22 oktober 2007, AR 2060682 en 2070095) meent dat het koninklijk besluit van 
3 juli 2005 omwille van vormgebreken onwettig is, terwijl een meerderheid in de rechtspraak 
de geldigheid van dit koninklijk besluit niet contesteert en de interesten toekent op het bruto 
loon van de werknemer (Arbh. Brussel 16 januari 2006, JTT 2006, 214; Arbh. Brussel 
21 april 2006, JTT 2006, 280; Arbh. Brussel 7 november 2006, JTT 2007, 125; Arbh. Luik 
11 januari 2007, JTT 2007, 249). 
 
 Teneinde de rechtsonzekerheid op te heffen die uit deze situatie is ontstaan en aldus te 
voldoen aan een dwingende doelstelling van algemeen belang (arrest nr. 55/2006 van 19 april 
2006 van het Arbitragehof), heeft artikel 129 tot doel om het bovenvermelde koninklijk 
besluit van 3 juli 2005 in zijn bepalingen te bekrachtigen. 
 
 De hoogdringendheid wordt gerechtvaardigd door de juridische onzekerheid die 
gecreëerd wordt door (minoritaire) rechtspraak die oordeelt dat deze bepalingen nog niet van 
toepassing zijn en door het feit dat de overheid door die rechtspraak verplicht wordt om 
schadevergoedingen te betalen en proceskosten te dragen » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, 
DOC 52-1012/001, p. 49). 
 

 Wegens het retroactieve karakter ervan beïnvloeden de in het geding zijnde bepalingen 

op beslissende wijze de afloop van hangende rechtsgedingen waarvan sommige, op zijn 

minst, reeds vóór het aannemen van de wet bestonden. 

 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van de prejudiciële vragen 

 

 B.5.  De verwijzende rechtscolleges vragen aan het Hof of de in het geding zijnde 

bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre de werkgevers die, in 

een hangend rechtsgeding, de onwettigheid van het voormelde koninklijk besluit hadden 

opgeworpen en de niet-toepassing ervan krachtens artikel 159 van de Grondwet hadden 

gevorderd, de wettigheid ervan niet meer door een rechtscollege kunnen laten toetsen, terwijl 

de werkgevers die vóór de afkondigingsdatum van de in het geding zijnde wet een rechterlijke 

beslissing hebben verkregen, de wettigheid van het voormelde koninklijk besluit wel door een 

rechtscollege hebben kunnen laten toetsen. 
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 Het Hof van Beroep te Luik verzoekt het Hof eveneens de bestaanbaarheid na te gaan van 

de in het geding zijnde bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet alleen 

afzonderlijk maar ook in samenhang gelezen met de beginselen van niet-retroactiviteit van de 

wetten, van rechtszekerheid, van vertrouwen en van een eerlijk proces en met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 

 

 B.6.  Volgens de Ministerraad zijn de prejudiciële vragen zonder voorwerp in zoverre zij 

betrekking hebben op artikel 69 van de in het geding zijnde wet, dat geen enkele 

terugwerkende kracht verleent aan de daarin vervatte wettelijke bekrachtiging. 

 

 Het juridische begrip « bekrachtiging » heeft tot doel en als gevolg dat het een 

wetgevende kracht toekent aan het betrokken koninklijk besluit op de datum van de 

inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging heeft dus een terugwerkende kracht. 

 

 De omstandigheid dat artikel 70 van de in het geding zijnde wet bepaalt dat artikel 69 

uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2005, heeft niet als gevolg dat het retroactieve karakter 

dat dat artikel 69 op zich inhoudt, verdwijnt.  

 

 B.7.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.8.1.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 
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 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel heeft de afloop van een of 

meer gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin te beïnvloeden of rechtscolleges te 

verhinderen zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vergt de aard van het in het 

geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van 

algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden van de wetgever, dat ten 

nadele van een categorie van burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan 

allen worden geboden. 

 

 B.8.2.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen […] heeft eenieder 
recht op een eerlijke […] behandeling van zijn zaak […] door een […] rechterlijke instantie 
[…] ». 
 

 Die regel verzet zich tegen de inmenging van de wetgevende macht in de rechtsbedeling 

met de bedoeling om de uitkomst van een hangende jurisdictionele procedure te beïnvloeden, 

behalve om dwingende motieven van algemeen belang (EHRM, grote kamer, Zielinski en 

Pradal en Gonzalez en anderen t. Frankrijk, 28 oktober 1999, § 57; Gorraiz Lizarraga en 

anderen t. Spanje, 27 april 2004, § 64; EHRM, grote kamer, Scordino t. Italië, 29 maart 2006, 

§ 126; SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais en anderen t. Frankrijk, 21 juni 2007, § 28; EHRM, 

Sarnelli t. Italië, 17 juli 2008, § 34). 

 

 De gevolgen, de methode en het ogenblik van de inmenging van de wetgevende macht 

brengen het doel ervan aan het licht (EHRM, grote kamer, Zielinski en Pradal en Gonzalez en 

anderen t. Frankrijk, 28 oktober 1999, § 58; EHRM, Agoudimos en Cefallonian Sky Shipping 

Co. t. Griekenland, 28 juni 2001, § 31). 

 

 B.9.  Aangezien de in het geding zijnde bepalingen als gevolg hebben dat zij de afloop 

van hangende gerechtelijke procedures kunnen wijzigen, moet het Hof onderzoeken of de 

terugwerkende kracht van die bepalingen is verantwoord door uitzonderlijke omstandigheden 

of dwingende motieven van algemeen belang. 

 

 B.10.  Zoals in de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet wordt 

opgemerkt, was er rechtsonzekerheid ontstaan, aangezien bepaalde arbeidsgerechten het 

koninklijk besluit van 3 juli 2005 weigerden toe te passen. De wetgever heeft die 
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rechtsonzekerheid willen verhelpen die des te groter is daar de vaststellingen door de 

arbeidsgerechten enkel inter partes golden. 

 

 B.11.  Het loutere bestaan van hangende beroepen voor de arbeidsgerechten verhindert 

niet dat de onregelmatigheden waarmee het in het geding zijnde koninklijk besluit zou kunnen 

zijn aangetast, zelfs vóór de uitspraak over de regelmatigheid ervan in het kader van die 

beroepen, zouden kunnen worden verholpen. 

 

 De gebreken die voor de arbeidsgerechten tegen het in het geding zijnde koninklijk 

besluit werden aangevoerd, zijn het niet voorzien in het advies van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State, het overschrijden van de grenzen van de bevoegdheidsdelegatie op basis 

waarvan dat koninklijk besluit is aangenomen en het schenden, door de Koning, van het 

beginsel van de onmiddellijke toepassing van de wet. Die onregelmatigheden, gesteld dat zij 

zouden zijn aangetoond, hebben ten voordele van de partijen die dat koninklijk besluit voor 

de arbeidsgerechten hebben aangevochten, niet het onaantastbare recht kunnen doen ontstaan 

voor altijd te worden vrijgesteld van de toepassing van het geheel of een deel van de 

bepalingen ervan terwijl die toepassing gegrond zou zijn op een nieuwe akte waarvan de 

grondwettigheid onbetwistbaar zou zijn. 

 

 Het bestaan zelf van de huidige prejudiciële vragen toont aan dat, hoewel het optreden 

van de wetgever die partijen heeft verhinderd om het bekrachtigde koninklijk besluit door de 

arbeidsgerechten te doen weren, dat optreden hun evenwel niet het recht ontzegt de 

ongrondwettigheid van de wet waarmee de wetgever de bevoegdheid heeft uitgeoefend die hij 

oorspronkelijk had gedelegeerd, aan het Hof voor te leggen. 

 

 B.12.  Daarenboven vormen de in het geding zijnde bepalingen evenmin een bron van 

rechtsonzekerheid. Zij hebben weliswaar terugwerkende kracht, maar bevatten geen nieuwe 

bepalingen ten opzichte van die welke in het voormelde koninklijk besluit voorkwamen, zodat 

zij enkel bepalingen hebben bekrachtigd waarvan de adressaten de draagwijdte kenden.  

 

 B.13.  Om al die redenen wordt de terugwerkende kracht van de in het geding zijnde 

bepalingen verantwoord door dwingende motieven van algemeen belang. 

 

 B.14.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I) 

schenden niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het algemeen beginsel 

van de niet-retroactiviteit van de wetten. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 4 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4672 

 
 

Arrest nr. 7/2010 
van 4 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 96, tweede streepje, van het Vlaamse decreet 

van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009, ingesteld 

door de nv « WIMI ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 april 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 april 2009, heeft de nv « WIMI », met 
maatschappelijke zetel te 9451 Haaltert, Wijngaardstraat 36, beroep tot vernietiging ingesteld 
van artikel 96, tweede streepje, van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 29 december 2008). 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. De Raedt loco Mr. A. Doolaege, advocaten bij de balie te Gent, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de feiten 
 
 A.1.  De verzoekende partij is een onderneming die automatische ontspanningstoestellen verhuurt aan 
horecazaken. Voor het aanslagjaar 2001 vorderde de fiscale administratie op grond van de artikelen 91 en 92 van 
het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (hierna : WIGB) een aanslag van 
ambtswege van 4 957,87 euro voor elk van de 57 toestellen, omdat het om « verboden kansspelen » zou gaan in 
de zin van artikel 3, 2, en artikel 4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers (hierna : de Wet Kansspelen). 
 
 Tijdens de bezwaarprocedure en voor de Rechtbank van eerste aanleg te Gent betwist de verzoekende partij 
die aanslagen van ambtswege om, onder meer,  de volgende twee redenen. 
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 De eerste reden betreft de kwalificatie van de automatische ontspanningstoestellen als « verboden 
kansspelen ». Het zou niet om kansspelen gaan, aangezien de speler geen ander voordeel kan krijgen dan het 
recht om maximaal vijf keer gratis verder te spelen. A fortiori zou het niet om een verboden kansspel kunnen 
gaan, aangezien de verzoekster over de nodige vergunningen beschikt. 
 
 De tweede reden betreft het gebrek aan wettelijke grondslag voor die belasting. De artikelen 91 en 92 van 
het WIGB, zoals ze van toepassing waren in 2001, voorzagen immers enkel in een aanslag van ambtswege 
wegens het opstellen van een verboden kansspel in de zin van artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 
betreffende het spel, aangevuld bij wet van 19 april 1963 en bij artikel 1 van de wet van 22 november 1974, maar 
voorzagen niet in een aanslag van ambtswege wegens het opstellen van een verboden kansspel in de zin van de 
Wet Kansspelen. De wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel werd opgeheven met ingang van 30 december 
2000, zodat er volgens de verzoekster in het aanslagjaar 2001 geen « verboden kansspelen » in de zin van de 
artikelen 91 en 92 van het WIGB bestonden.  
 
 De artikelen 134 en 135 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) zouden volgens de 
verzoekster de uitkomst van die betwisting ongunstig beïnvloeden. Die bepalingen vervangen in artikel 91 van 
het WIGB immers, met terugwerkende kracht tot 30 december 2000, de woorden « artikel 1 van de wet van 
24 oktober 1902 betreffende het spel, aangevuld bij de wet van 19 april 1963 en bij artikel 1 van de wet van 
22 november 1974 » door de woorden « de artikelen 4, 7 en 8 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ». 
 
 De verzoekende partij diende een beroep tot vernietiging van die bepalingen in. Bij zijn arrest nr. 124/2008 
van 1 september 2008 vernietigde het Hof de artikelen 134 en 135 van de voormelde wet wegens schending van 
de bevoegdheidverdelende regels. 
 
 Bij artikel 21 van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2009 werd artikel 91 van het WIGB hersteld in de redactie eraan gegeven door het vernietigde 
artikel 134 van de voormelde wet van 1 maart 2007. Op grond van artikel 96, tweede streepje, van hetzelfde 
decreet van 19 december 2008 heeft artikel 21 uitwerking met ingang van 30 december 2000. 
 
 
 Ten aanzien van het middel 
 
 A.2.  De verzoekende partij voert een schending aan, door artikel 96, tweede streepje, van het voormelde 
decreet van 19 december 2008, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Zij is van mening dat de bestreden bepaling het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schendt door aan 
artikel 21 van hetzelfde decreet een terugwerkende kracht van meer dan zeven jaar te verlenen. Zo zouden 
belastingplichtigen wier belastingsschuld betrekking had op de aanslagjaren 2000 tot 2007 en reeds definitief was 
ontstaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het decreet, gelijk worden behandeld ten opzichte van 
belastingplichtigen wier belastingsschuld betrekking had op het aanslagjaar 2008 en bijgevolg nog niet definitief was 
ontstaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het decreet, terwijl de beide categorieën van 
belastingplichtigen zich in een verschillende situatie zouden bevinden.  
 
 Die terugwerkende kracht schendt volgens de verzoekende partij het grondbeginsel van de rechtszekerheid, 
zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording zou bestaan. 
 
 Bovendien zou de inwerkingtreding met terugwerkende kracht van artikel 21 van het decreet van 19 december 
2008 de afloop van de 57 door de verzoekende partij ingestelde betwistingen van de ambtshalve aanslagen ongunstig 
beïnvloeden en zouden de rechtscolleges worden verhinderd zich over een welbepaalde rechtsvraag in een 
welbepaalde zin uit te spreken. Met name zou het argument van de verzoekende partij, in elk van de 57 betwistingen 
aangehaald, dat de bestreden aanslagen moeten worden vernietigd wegens schending van de artikelen 91 en 92 van 
het WIGB vanwege het feit dat die bepalingen een aanslag van ambtswege mogelijk maken wegens het opstellen van 
een verboden kansspeltoestel in de zin van de wet van 24 oktober 1902, terwijl die wet reeds sinds 30 december 2000 
was opgeheven, zodat de verzoekster onmogelijk een verboden kansspeltoestel in de zin van de reeds opgeheven wet 
van 24 oktober 1902 kan hebben opgesteld, zijn achterhaald. Immers, door de inwerkingtreding van artikel 21 van 
het decreet van 19 december 2008 is de verwijzing in artikel 91 van het WIGB naar de wet van 24 oktober 1992 
vervangen door de thans geldende Wet Kansspelen. 
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 Aangezien door de terugwerkende kracht van die bepaling de afloop van hangende rechtsgedingen wordt 
beïnvloed, kan die terugwerkende kracht enkel worden verantwoord door « uitzonderlijke omstandigheden of 
dwingende motieven van algemeen belang ». De verzoekende partij ziet in casu niet in waarin die uitzonderlijke 
omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang zouden bestaan.  
 
 Volgens de verzoekende partij heeft de bestreden bepaling zelfs als enige bedoeling in te grijpen in hangende 
rechtsgedingen. In 2008 vermocht de fiscale administratie immers nog slechts aanslagen van ambtswege te vestigen 
met betrekking tot de aanslagjaren 2006 en volgende. Het voorzien in een retroactieve inwerkingtreding vanaf 
30 december 2000 kan volgens de verzoekende partij dan ook enkel als bedoeling hebben in te grijpen in 
rechtsposities die, ondanks het verstrijken van de aanslagtermijnen, niet definitief zijn geworden doordat, zoals te 
dezen, een procedure hangende is. 
 
 A.3.  Volgens de Vlaamse Regering heeft de door de verzoekende partij aangeklaagde retroactiviteit een 
louter formeel karakter, vermits de bestreden bepaling geen nieuwe regeling invoert, maar enkel de voorheen 
bestaande regelgeving consolideert. Het louter formeel karakter van de grief wordt nog versterkt door de 
omstandigheid dat de geconsolideerde maatregel zelf evenmin enige inhoudelijke wijziging in de regeling van de 
belasting op de automatische ontspanningstoestellen heeft aangebracht.  Immers, de geconsolideerde bepaling, 
namelijk de eerdere wijziging in artikel 91 van het WIGB bij de wet van 1 maart 2007, bracht in die regeling 
slechts een legistieke correctie aan en zulks ter wille van de rechtszekerheid. Kortom, te dezen is volgens de 
Vlaamse Regering geen sprake van inmenging in de uitoefening van de rechtsprekende functie, laat staan van 
retroactiviteit als zodanig, maar uitsluitend van een wettelijke « bekrachtiging », bij decreet, van een louter 
wegens een externe onwettigheid vernietigde maatregel van de federale wetgever waarbij een legistieke correctie 
werd aangebracht. 
 
 Met de bestreden bepaling wordt op generlei wijze een wijziging beoogd wat de kwalificatie van een 
automatisch ontspanningstoestel als « verboden kansspel » betreft. Zoals dat het geval was met de oude wet van 
24 oktober 1902 betreffende het spel, wordt bij de Wet Kansspelen een principieel verbod op de exploitatie van 
kansspelen ingesteld en wordt het aan de Koning overgelaten om te bepalen in welke omstandigheden sommige 
kansspelen toch mogen worden geëxploiteerd. Aldus wordt niet meer beoogd dan een status quo, meer bepaald 
dat met de fiscale maatregel nog steeds alle handelingen die ook krachtens de strafwet worden verboden, aan een 
ambtshalve belastingaanslag blijven onderworpen.  
 
 Vervolgens wijst de Vlaamse Regering op een legistieke regel die te dezen naar analogie kan worden 
toegepast. De wetgevingstechniek schrijft immers voor dat, wanneer een uitvoeringsbepaling steunt op een 
opgeheven wetsbepaling, die uitvoeringsbepaling haar rechtskracht behoudt in zoverre de rechtsregel waarop de 
uitvoering is gegrond, in de nieuwe wet is overgenomen. Ook in een wetskrachtige norm moet de verwijzing 
naar de opgeheven wet worden gelezen als een verwijzing naar de nieuwe wettelijke bepaling waarin de 
materiële rechtsregel waarnaar werd verwezen, werd overgenomen. 
 
 Ten slotte verwijst de Vlaamse Regering, per analogie, naar de talrijke precedenten in de rechtspraak van 
het Hof waarin de redelijke verantwoording werd erkend van de wettelijke bekrachtiging van een administratieve 
rechtshandeling waarvan werd beweerd dat zij door een externe illegaliteit was aangetast, zelfs indien tegen dat 
besluit een beroep tot nietigverklaring aanhangig was en zelfs na de vernietiging ervan door de Raad van State 
(arresten nrs. 67/92, 5/94, 49/98, 95/2003, 56/2005 en 166/2008). Aan de hand van die rechtspraak is volgens de 
Vlaamse Regering aangetoond dat een soortgelijk procedé als datgene waarvan te dezen de grondwettigheid 
wordt bestreden, reeds herhaaldelijk door het Hof grondwettig werd bevonden.  
 
 De Vlaamse Regering besluit dat niet genoeg kan worden benadrukt dat het gaat om een loutere 
« consolidatie », bij een wetskrachtige norm, van een inhoudelijk niet gewijzigde en uitsluitend wegens externe 
illegaliteit vernietigde wetskrachtige bepaling die op haar beurt evenmin enige inhoudelijke wijziging 
impliceerde en zulks zonder dat werd teruggekomen op in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen. 
 
 A.4.  De verzoekende partij betwist dat de bestreden bepaling geen inhoudelijke wijziging in de voorheen 
bestaande regelgeving zou hebben aangebracht. Vóór de inwerkingtreding van de bestreden decreetsbepaling, 
stelden de artikelen 91 en 92 van het WIGB het opstellen van een verboden kansspel belastbaar en werd, wat de 
definitie van een verboden kansspel betreft, verwezen naar de wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel. Na 
de inwerkingtreding van de bestreden decreetsbepaling, wordt het opstellen van een verboden kansspel in de zin 
van de Wet Kansspelen belastbaar gesteld. Bijgevolg is het antwoord op de vraag of een verboden kansspel in de 
zin van de wet van 24 oktober 1902 hetzelfde is als een verboden kansspel in de zin van de Wet Kansspelen 
doorslaggevend. Volgens de verzoekende partij verschillen beide wetten fundamenteel van elkaar. In dat verband 
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verwijst zij naar de omzendbrief nr. COL 8/2004 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep van 12 oktober 2004, naar de parlementaire voorbereiding van de Wet Kansspelen en naar de rechtsleer. 
Daaruit besluit de verzoekende partij dat een verboden kansspel in de zin van de wet van 24 oktober 1902 niet 
hetzelfde is als een verboden kansspel in de zin van de Wet Kansspelen. 
 
 Wat de verwijzing door de Vlaamse Regering betreft naar de wetgevingstechniek in zake de rechtskracht 
van een uitvoeringsbepaling die op een opgeheven bepaling steunt - techniek die volgens de Vlaamse Regering 
te dezen bij analogie zou kunnen worden toegepast – is de verzoekende partij van oordeel dat die techniek te 
dezen niet relevant is. Allereerst kunnen de artikelen 91 en 92 van het WIGB, die wetgevende akten zijn, 
geenszins als uitvoeringsbepalingen van wetgevende akten worden beschouwd. Bovendien is de wet van 
24 oktober 1902 opgeheven. Door die opheffing kunnen de rechtsgevolgen van die wet niet meer worden 
gehecht aan de na de opheffing voorgevallen feiten. Zulks betekent volgens de verzoekende partij dat na de 
opheffing van die wet geen toestellen meer kunnen bestaan waarvan de exploitatie op grond van de wet van 
24 oktober 1902 is verboden. 
 
 Wat de door de Vlaamse Regering aangehaalde rechtspraak van het Hof inzake de wettelijke bekrachtiging 
van een administratieve rechtshandeling betreft, betoogt de verzoekende partij dat die rechtspraak te dezen niet 
relevant is. Deze zaak heeft immers geen betrekking op een administratieve rechtshandeling; er is a fortiori geen 
sprake van een besluit dat door een externe illegaliteit is aangetast. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen artikel 96, tweede streepje, van het 

Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2009, dat bepaalt : 

 

 « Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2009,  met uitzondering van : 
 
 […] 
 
 -  artikel 21, dat uitwerking heeft met ingang van 30 december 2000; 
 
 […] ». 
 

 Het niet bestreden artikel 21 luidt : 

 

 « In artikel 91 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen worden de woorden ‘ artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 betreffende het 
spel, aangevuld bij de wet van 19 april 1963 en bij artikel 1 van de wet van 22 november 
1974 ’ vervangen door de woorden ‘ de artikelen 4, 7 en 8 van de wet van 7 mei 1999 op de 
kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ’ ». 
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 Ten aanzien van het wettelijke kader 

 

 B.2.1.  Artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel, aangevuld bij de 

wet van 19 april 1963 en bij artikel 1 van de wet van 22 november 1974, (hierna : de oude wet 

betreffende het spel) verbood in beginsel het opstellen en uitbaten van elk kansspel, tenzij die 

welke door of krachtens die bepaling limitatief werden opgesomd.  

 

 B.2.2.  De oude wet betreffende het spel werd opgeheven door artikel 72 van de wet van 

7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 

(hierna : de Wet Kansspelen). Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 22 december 

2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze 

van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C, trad die opheffing in werking op 

30 december 2000. Met ingang van die datum bepalen de artikelen 4, 7 en 8 van de Wet 

Kansspelen welke kansspelen verboden zijn. Die artikelen luiden als volgt :  

 

 « Art. 4.  Het is verboden, onder welke vorm, op welke plaats en op welke rechtstreekse 
of onrechtstreekse manier ook, één of meer kansspelen of kansspelinrichtingen te exploiteren 
tenzij die overeenkomstig deze wet zijn toegestaan. 
 
 Niemand mag zonder voorafgaande vergunning van de kansspelcommissie een of meer 
kansspelen of kansspelinrichtingen exploiteren ». 
 

 « Art. 7.  De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit per klasse van 
kansspelinrichting de lijst van kansspelen en het aantal kansspelen waarvan de exploitatie is 
toegestaan onder de voorwaarden van deze wet. De kansspelcommissie geeft hiervoor een 
advies binnen een termijn van drie maanden. 
 
 Art. 8.  De Koning bepaalt voor elk kansspel geëxploiteerd in een kansspelinrichting 
klasse II en III per speelkans het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de 
spelers en gokkers. Hij kan tevens het maximumbedrag bepalen dat een speler of gokker mag 
verliezen per door Hem vastgestelde speelduur. 
 
 In de kansspelinrichtingen klasse II zijn alleen de kansspelen toegestaan waarvan 
vaststaat dat de speler of gokker gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 25 euro. 
 
 In de kansspelinrichtingen klasse III zijn alleen de kansspelen toegestaan waarvan 
vaststaat dat de speler of gokker gemiddeld per uur niet meer verlies kan lijden dan 
12,50 euro. 
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 De Koning kan zulks ook bepalen voor kansspelen geëxploiteerd in een 
kansspelinrichting klasse I. 
 
 Het is steeds verboden om twee of verschillende apparaten op elkaar aan te sluiten met 
het oog op het toekennen van één prijs ». 
 

 B.2.3.  Ingevolge die bepalingen is een limitatieve lijst van de toegelaten kansspelen 

opgenomen in het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de 

kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I, in het 

koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de lijst van de automatische 

kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II, 

vervangen bij het koninklijk besluit van 26 april 2004 met hetzelfde opschrift, en in het 

koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen 

waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, vervangen bij het 

koninklijk besluit van 2 maart 2004 met hetzelfde opschrift. 

 

 Elk kansspel dat niet in die koninklijke besluiten wordt vermeld, is een verboden 

kansspel in de zin van de artikelen 4, 7 en 8 van de Wet Kansspelen. 

 

 B.3.  De artikelen 91 en 92 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen (hierna : WIGB) bestraffen het opstellen van een verboden kansspel 

middels een aanslag van ambtswege. Vooraleer zij werden gewijzigd bij de artikelen 134 en 

135 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), luidden die artikelen als 

volgt : 

 

 « Art. 91.  De bepalingen van titel IV, met uitzondering van de artikelen 76, 80, § 2, 87, 
88 en 93 zijn niet van toepassing op de automatische kansspeltoestellen waarvan de 
exploitatie is verboden krachtens artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 betreffende het 
spel, aangevuld bij de wet van 19 april 1963 en bij artikel 1 van de wet van 22 november 
1974. 
 
 Art. 92.  Het opstellen van een in artikel 91 bedoeld toestel opgesteld in de bij artikel 76, 
§ 1, omschreven plaatsen, geeft aanleiding tot een aanslag van ambtswege van 5 000 EUR ten 
name van de eigenaar van het toestel of, indien de eigenaar niet gekend is, ten name van de 
persoon die toestemming verleende om het toestel in de gezegde plaatsen op te stellen. 
 
 De eigenaar alsmede de persoon die toestemde in de opstelling van het toestel zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aldus gevestigde belasting en van de 
bijhorigheden. 
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 De ambtshalve gevestigde belasting is onmiddellijk te betalen. Zij kan worden gevestigd 
in een termijn van drie jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor zij verschuldigd is ». 
 

 B.4.1.  Na de vervanging van de oude wet betreffende het spel door de Wet Kansspelen, 

bleef in artikel 91 van het WIGB de verwijzing naar artikel 1 van de oude wet betreffende het 

spel behouden. 

 

 B.4.2.  Artikel 134 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) had  

als doel de tekst van artikel 91 van het WIGB in overeenstemming te brengen met de nieuwe 

wetgeving op de kansspelen. Die bepaling luidde als volgt :  

 

 « In artikel 91 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen worden de woorden ‘ artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 betreffende het 
spel, aangevuld bij de wet van 19 april 1963 en bij artikel 1 van de wet van 22 november 
1974 ’ vervangen door de woorden ‘ de artikelen 4, 7 en 8 van de wet van 7 mei 1999 op de 
kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ’ ». 
 

 B.4.3.  Artikel 135 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) 

bepaalde dat artikel 134 uitwerking heeft met ingang van 30 december 2000. De 

parlementaire voorbereiding verklaart die terugwerkende kracht door te verwijzen naar de 

datum van inwerkingtreding van de Wet Kansspelen (Parl. St., Kamer, 2006-2007, 

DOC 51-2760/001, p. 178). 

 

 B.5.  De verzoekende partij diende een beroep tot vernietiging van die bepalingen in.  

 

 Bij zijn arrest nr. 124/2008 van 1 september 2008 vernietigde het Hof de artikelen 134 en 

135 van de voormelde wet wegens schending van de bevoegdheidverdelende regels. 

 

 B.6.  Bij artikel 21 van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen 

tot begeleiding van de begroting 2009 werd artikel 91 van het WIGB hersteld in de redactie 

eraan gegeven door het vernietigde artikel 134 van de voormelde wet van 1 maart 2007. Op 

grond van artikel 96, tweede streepje, van hetzelfde decreet van 19 december 2008 - de thans 

bestreden bepaling - heeft artikel 21 uitwerking met ingang van 30 december 2000. 
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 Ten gronde 

 

 B.7.  De verzoekende partij voert een schending aan, door artikel 96, tweede streepje, van 

het decreet van 19 december 2008, van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 

 

 De bestreden bepaling zou het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schenden door 

aan artikel 21 van hetzelfde decreet, met ingang van 30 december 2000, terugwerkende kracht te 

verlenen. Zo zouden belastingplichtigen wier belastingsschuld betrekking had op de aanslagjaren 

2000 tot 2007 en reeds definitief was ontstaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het 

decreet, gelijk worden behandeld ten opzichte van belastingplichtigen wier belastingsschuld 

betrekking had op het aanslagjaar 2008 en bijgevolg nog niet definitief was ontstaan op het 

ogenblik van de inwerkingtreding van het decreet, terwijl de beide categorieën van 

belastingplichtigen zich in een verschillende situatie zouden bevinden. Die terugwerkende kracht 

zou volgens de verzoekende partij het grondbeginsel van de rechtszekerheid schenden. 

Bovendien zou die terugwerkende kracht de afloop van de 57 door de verzoekende partij 

ingestelde betwistingen van de ambtshalve aanslagen ongunstig beïnvloeden en zouden de 

rechtscolleges worden verhinderd zich over een welbepaalde rechtsvraag in een welbepaalde zin 

uit te spreken.  

 

 B.8.  Artikel 21 van het decreet van 19 december 2008 vervangt in artikel 91 van het 

WIGB de verwijzing naar artikel 1 van de oude wet betreffende het spel door een verwijzing 

naar de artikelen 4, 7 en 8 van de Wet Kansspelen, die aan de Koning opdragen om limitatief 

te bepalen welke kansspelen zijn toegelaten. Aldus past het voormelde artikel 21 de 

heffingsgrondslag van de in artikel 92 van het WIGB bedoelde heffing van ambtswege voor 

het opstellen van een verboden kansspel aan, aan de gewijzigde wetgeving inzake kansspelen. 

 

 B.9.  De bestreden bepaling doet het voormelde artikel 21 retroactief in werking treden 

op 30 december 2000 en beïnvloedt aldus de 57 geschillen tussen de verzoekende partij en de 

fiscale administratie betreffende het aanslagjaar 2001, waarin de verzoekende partij telkens 

een aanslag van ambtswege wegens het opstellen van een verboden kansspel betwistte. In elk 

van die zaken argumenteerde de verzoekende partij dat er, gelet op het fiscaal 

wettigheidsbeginsel, voor het aanslagjaar 2001 geen verboden kansspelen konden zijn, omdat 
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artikel 91 van het WIGB toen voor de definitie van een verboden kansspel naar een 

opgeheven wet verwees. De retroactieve aanpassing van artikel 91 van het WIGB heeft als 

gevolg dat dit argument achterhaald is, en grijpt bijgevolg rechtstreeks in in de 57 procedures 

waarin de verzoekende partij betrokken is. 

 

 B.10.1.  De terugwerkende kracht van een wettelijke bepaling kan enkel worden 

verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van 

algemeen belang. 

 

 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel heeft de afloop van een of 

meer gerechtelijke procedures in een bepaalde zin te beïnvloeden of de rechtscolleges te 

verhinderen zich uit te spreken over een rechtsvraag, vergt de aard van het in het geding 

zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen 

belang een verantwoording bieden voor het optreden van de bevoegde wetgever, dat ten 

nadele van een categorie van burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan 

allen worden geboden. 

 

 B.10.2.  Aangezien de bestreden bepaling hangende rechtsgedingen beïnvloedt, moet het 

Hof onderzoeken of de terugwerkende kracht waarin die bepaling voorziet, is verantwoord 

door uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang. 

 

 B.11.  In de parlementaire voorbereiding wordt uiteengezet : 

 

 « Artikel 135 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) bepaalt dat 
artikel 134 uitwerking heeft met ingang van 30 december 2000. De parlementaire 
voorbereiding verklaart die terugwerkende kracht door te verwijzen naar de datum van 
inwerkingtreding van de Wet Kansspelen (Parl. St. Kamer, 2006-2007, DOC 51-2760/001, 
p. 178). 
 
 Aangezien artikel 91 van het WIGB sinds 1 januari 1989 tot de bevoegdheden van de 
gewesten behoort en enkel de gewesten bevoegd zijn om in die bepaling legistieke correcties 
aan te brengen, alsook om de inwerkingtreding hiervan te bepalen, vernietigt het 
Grondwettelijk Hof de artikelen 134 en 135 van de wet van 1 maart 2007. 
 
 Door deze vernietiging bevat artikel 91 van het WIGB opnieuw de verwijzing naar 
artikel 1 van de opgeheven oude wet betreffende het spel. Tegelijkertijd vervalt hiermee de 
mogelijkheid om het opstellen van een verboden kansspel te bestraffen middels een aanslag 
van ambtswege. 
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 De voorgestelde wijziging remedieert deze vernietiging door terug te verwijzen naar de 
nieuwe wet van 7 mei 1999 en komt tegemoet aan de bemerkingen van het Grondwettelijk 
Hof. 
 
 Dit artikel herneemt het doel van artikel 134 van de wet van 1 maart 2007 houdende 
diverse bepalingen (III). 
 
 Hierdoor wordt artikel 91 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen (WIGB) in overeenstemming gebracht met de nieuwe wetgeving op 
de kansspelen (wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, kansspelinrichtingen en de bescherming 
van de spelers, B.S. 30 december 1999). 
 
 De datum van inwerkingtreding, op 30 december 2000, stemt overeen met de datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 4, 7 en 8 van de voormelde wet overeenkomstig artikel 9 
van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de 
kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse 
C » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 1894/1, pp. 6-7; zie ook : ibid., nr. 1894/6, 
pp. 5-6). 
 

 B.12.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever, door het voormelde 

artikel 21 aan te nemen, beoogde een bevoegdheidsoverschrijding te verhelpen die door de 

federale wetgever werd begaan, en die het Hof in zijn arrest nr. 124/2008 van 1 september 

2008 heeft vastgesteld. Ten gevolge van de vernietiging die in dat arrest werd uitgesproken, 

bevatte artikel 91 van het WIGB opnieuw de verwijzing naar de opgeheven wet van 

24 oktober 1902, in plaats van de Wet Kansspelen van 7 mei 1999. Om die situatie te 

verhelpen, heeft de decreetgever de datum van uitwerking van het voormelde artikel 21 op 

30 december 2000 vastgesteld, datum die overeenstemt met de datum van inwerkingtreding 

van die wet. 

 

 De bestreden maatregel doet evenmin rechtsonzekerheid ontstaan en past eveneens in het 

kader van de zorg voor een coherente regelgeving. 

 

 B.13.  Om die redenen wordt de terugwerkende kracht waarin de bestreden bepaling 

voorziet, door dwingende motieven van algemeen belang verantwoord. 

 

 De toetsing aan artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, gesteld 

dat het van toepassing zou zijn, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.14.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 4 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4723 

 
 

Arrest nr. 8/2010 
van 4 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 28 mei 2009 in zake de procureur des Konings tegen G.L., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 juni 2009, heeft de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in de mate dat de tuchtvordering tegen gerechtsdeurwaarders, zoals verweerder, 
niet onderworpen is aan een verjaringstermijn, terwijl de tuchtvordering tegen andere 
medewerkers van het gerecht, zoals advocaten, krachtens artikel 474 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de tuchtvordering tegen magistraten van de rechterlijke orde en griffiers 
krachtens artikel 418 van het Gerechtelijk Wetboek wel onderworpen [zijn] aan een 
verjaringstermijn ? 
 
 2.  Schendt artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in de mate dat deze wetsbepaling, op grond waarvan verweerder tuchtrechtelijk 
vervolgd wordt, niet vermeldt voor welke tuchtrechtelijke inbreuken een gerechtsdeurwaarder 
uit zijn ambt kan worden afgezet, terwijl artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
slechts gerechtsdeurwaarders die zich bij herhaling rechtstreeks of onrechtstreeks goederen 
toewijzen waarvan de verkoop hen is opgedragen, uit hun ambt moeten worden afgezet ? ». 
 
 
 G.L. en de Ministerraad hebben memories ingediend; G.L. heeft ook een memorie van 
antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Rieder, advocaat bij de balie te Gent, voor G.L.; 
 
 .  Mr. F. Vandevoorde loco Mr. J. Bourtembourg en Mr. F. Belleflamme, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil  
 
 Voor de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen vordert de procureur des Konings de afzetting van de 
verweerder uit het ambt van gerechtsdeurwaarder, nadat deze door het hof van beroep is veroordeeld wegens 
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, knevelarij en belastingontduiking. 
 
 Nadat een exceptie van ontoelaatbaarheid van de gedinginleidende vordering (de « exceptio obscuri 
libelli ») door de Rechtbank is verworpen, gaat deze in op de volgens haar terechte opwerping van de verweerder 
dat er eventueel een onverantwoorde ongelijke behandeling is van personen die zich in vergelijkbare situaties 
bevinden, doordat de tuchtvordering tegen gerechtsdeurwaarders op grond van artikel 532 van het Gerechtelijk 
Wetboek, niet is onderworpen aan een verjaringstermijn, terwijl de tuchtvordering tegen advocaten en tegen 
magistraten van de rechterlijke orde en griffiers op basis van respectievelijk de artikelen 474 en 418 van het 
Gerechtelijk Wetboek moet worden ingesteld binnen twaalf of zes maanden na de kennisneming van de feiten en 
doordat artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek niet vermeldt voor welke tuchtrechtelijke inbreuken een 
gerechtsdeurwaarder uit zijn ambt kan worden afgezet, terwijl artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat slechts gerechtsdeurwaarders die zich bij herhaling, al dan niet rechtstreeks, goederen toewijzen waarvan de 
verkoop hen is opgedragen, uit hun ambt moeten worden afgezet. De Rechtbank heeft de voorgestelde 
prejudiciële vragen geherformuleerd. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.1.  Met betrekking tot de afwezigheid van een verjaringstermijn voor de tuchtvordering stelt de 
Ministerraad, verwijzend naar de rechtspraak van het Hof betreffende het autonome karakter van een 
tuchtprocedure, dat de wetgever volkomen kan inschatten dat het onnodig was in een verjaringstermijn te 
voorzien en dat het hoe dan ook aan de disciplinaire overheid toekomt in elk geval afzonderlijk te appreciëren of 
de vordering is ingesteld overeenkomstig het beginsel van behoorlijk bestuur, dat vereist dat de vordering binnen 
een redelijke termijn wordt behandeld. 
 
 Overigens zijn de verschillen met betrekking tot de statuten objectieve criteria die de verschillen in 
tuchtprocedures rechtvaardigen. De Ministerraad wijst in dat verband op de overvloedige rechtspraak van het 
Hof en toont die verschillen aan met betrekking tot magistraten, advocaten en gerechtsdeurwaarders. Die 
verscheidenheid rechtvaardigt dat de wetgever het stelsel van elk van die drie functies afzonderlijk organiseert, 
zonder de invoering van gemeenschappelijke regels na te streven. Dat geldt des te meer daar het Hof zelfs de 
verschillen in disciplinair statuut van toch meer verwante functies, zoals die van magistraat van de zetel en van 
het parket, heeft aanvaard. 
 
 A.2.  Het verschil in behandeling brengt volgens de Ministerraad overigens geen onevenredige aantasting 
van de rechten van de gerechtsdeurwaarders mee. Ofschoon artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens als dusdanig niet van toepassing is op disciplinaire procedures, zijn bepaalde van de daarin 
opgenomen garanties als algemene rechtsbeginselen geldig voor de tuchtprocedures, in het bijzonder de redelijke 
termijn. De redelijke termijn kan korter of langer zijn dan de termijnen vermeld in de artikelen 418 en 474 van 
het Gerechtelijk Wetboek. Als de redelijke termijn korter is, zal de gerechtsdeurwaarder vanzelfsprekend geen 
schade lijden door de uitdrukkelijk bepaalde verjaringstermijn niet te genieten. Indien de redelijke termijn 
daarentegen langer is, kan hij geen onevenredige aantasting van zijn rechten door de verjaringstermijn doen 
gelden, indien hij zich nog bevindt binnen een redelijke termijn om te worden vervolgd. 
 
 A.3.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, stelt de Ministerraad dat wellicht wordt aangeklaagd dat in 
het geval van artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek een gerechtsdeurwaarder kan worden afgezet voor om 
het even welke overtreding, terwijl hij bij vervolging op grond van artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek, 
wegens het zich toewijzen van goederen waarvan de verkoop hem is opgedragen, slechts kan worden afgezet in 
geval van recidive. De Ministerraad betwist dat uitgangspunt omdat bij het bepalen van de tuchtrechtelijke 
sanctie rekening zal moeten worden gehouden met het beginsel van de evenredigheid, zoals blijkt uit het arrest 
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nr. 169/2008 van 27 november 2008. Wel is het zo dat de wetgever, met artikel 533 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de grenzen van de appreciatie van de disciplinaire overheden heeft willen beperken in geval van een 
welbepaalde overtreding maar dat is niet noodzakelijk ongrondwettig, zoals moge blijken uit het voormelde 
arrest. De Ministerraad voegt eraan toe dat evenwel niets eraan in de weg staat dat een gerechtsdeurwaarder 
reeds bij de eerste inbreuk op het in artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek omschreven verbod toch wordt 
afgezet. Bovendien is het aangeklaagde verschil te dezen niet relevant, vermits de betrokkene zich niet schuldig 
heeft gemaakt aan het daarin bepaalde feit en hij zich op grond van artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek een 
straf zal zien opleggen die evenredig is aan zijn eventuele tekortkomingen. 
 
 
 Standpunt van de tuchtrechtelijk vervolgde gerechtsdeurwaarder 
 
 A.4.  Volgens de tuchtrechtelijk vervolgde gerechtsdeurwaarder is de categorie van de 
gerechtsdeurwaarders vergelijkbaar met die van de magistraten van de rechterlijke orde, van de griffiers en van 
de advocaten. Hij ziet niet in waarom voor die andere categorieën van personen een verjaringstermijn voor het 
instellen van de tuchtvervolging geldt, en niet voor de gerechtsdeurwaarders. Hij wijst erop dat de invoering van 
de verjaringstermijn voor de tuchtvervolging van de magistraten van de rechterlijke orde wel degelijk 
uitdrukkelijk is verantwoord, verwijzend naar de noodzaak van een korte termijn tussen de feiten en de 
tuchtprocedure, en hij ziet niet in waarom dat voor gerechtsdeurwaarders anders zou moeten zijn.  
 
 Er is verder ook geen sprake van verschillende procedurele omstandigheden die een verschil in 
verjaringstermijn zouden kunnen verantwoorden. Ofschoon er verschillende procedureregels zijn, is de 
omstandigheid van de tuchtvervolging dezelfde. Er is volgens het Hof wel degelijk sprake van een discriminatie 
indien de procedureregels een onevenredige beperking van de rechten van de betrokken personen met zich zou 
meebrengen, wat te dezen het geval is. Het gaat immers om de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van 
behandeling binnen een redelijke termijn en dat van rechtszekerheid, twee beginselen die, in tegenstelling tot de 
andere beginselen waarover het Hof reeds uitspraak heeft gedaan in analoge zaken van tuchtrechtelijke 
verschillen, verdragsrechtelijk zijn beschermd. De gerechtsdeurwaarders zijn de enige tuchtrechtelijk vervolgde 
personen die geen rechtszekerheid hebben met betrekking tot datgene wat als redelijke termijn wordt beschouwd. 
De omstandigheid dat ook voor de notarissen geen verjaringstermijn voor het instellen van de tuchtvordering 
geldt, is niet van dien aard dat de discriminatoire behandeling van de gerechtsdeurwaarders wordt verantwoord 
vermits ook die ontstentenis ongrondwettig kan zijn. Dat de gerechtsdeurwaarder geen enkele rechtszekerheid 
heeft met betrekking tot de periode binnen welke de tuchtoverheid de tuchtvordering dient in te stellen, is een 
onevenredig gevolg.  
 
 A.5.  Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag merkt die partij op dat de artikelen 532 en 533 van 
het Gerechtelijk Wetboek beide voorzien in de afzetting als tuchtsanctie, met dien verstande dat in het geval van 
het eerste artikel steeds, en zelfs bij de eerste inbreuk, een afzetting mogelijk is, en er dus geen specificatie van 
de sanctie is naar gelang van de aard van het tuchtvergrijp, terwijl artikel 533 wel degelijk het tuchtvergrijp 
omschrijft en, in tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, de sanctie van de afzetting slechts mogelijk is in 
geval van herhaling. De discriminatie bestaat dus erin dat een tuchtrechtelijk vervolgde gerechtsdeurwaarder in 
het geval van artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek wel degelijk vanaf de eerste inbreuk kan worden afgezet, 
terwijl dat niet mogelijk is in geval van vervolging voor het in artikel 533 vastgestelde tuchtvergrijp. De 
gerechtsdeurwaarder die wordt vervolgd in de hypothese van artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
derhalve geen rechtszekerheid met betrekking tot de mogelijke bestraffing van het tuchtfeit. Die vaststelling 
geldt trouwens niet alleen voor de afzetting maar ook voor de geldboete, die alleen in het geval van artikel 533 
van het Gerechtelijk Wetboek is gespecificeerd, en geldt eveneens in vergelijking met de gerechtsdeurwaarder 
die strafrechtelijk wordt vervolgd, in welk geval er rechtszekerheid bestaat over de mogelijke sanctie. Het 
ontbreken van die rechtszekerheid, is een onevenredig gevolg van het verschil in behandeling. 
 
 Voor dat onderscheid zou geen objectieve en redelijke verantwoording bestaan. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen betreffen artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 

luidt : 

 

 « Schorsing, afzetting en veroordeling tot geldboeten worden tegen de 
gerechtsdeurwaarders uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg van hun standplaats, 
ten verzoeke van de procureur des Konings. 
 
 De duur van de straf van de schorsing mag niet meer dan een jaar bedragen. 
 
 Tegen deze vonnissen staat hoger beroep open ». 
 

 

 Wat betreft de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.  Met de eerste prejudiciële vraag wenst het verwijzende rechtscollege te vernemen of 

de voormelde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt « in de mate dat de 

tuchtvordering tegen gerechtsdeurwaarders […] niet onderworpen is aan een 

verjaringstermijn, terwijl de tuchtvordering tegen andere medewerkers van het gerecht, zoals 

advocaten, krachtens artikel 474 van het Gerechtelijk Wetboek en de tuchtvordering tegen 

magistraten van de rechterlijke orde en griffiers krachtens artikel 418 van het Gerechtelijk 

Wetboek wel onderworpen [zijn] aan een verjaringstermijn ». 

 

 Artikel 418 van het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op de tuchtprocedure 

voor magistraten, referendarissen bij het Hof van Cassatie en gerechtspersoneel, luidt : 

 

 « De tuchtprocedure wordt ingesteld binnen zes maanden nadat de tuchtoverheid bevoegd 
om de tuchtprocedure in te stellen kennis heeft gekregen van de feiten ». 
 

 Artikel 474 van het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op de tuchtprocedure 

voor advocaten, luidt : 

 

 « Op straffe van verjaring wordt de tuchtprocedure ingesteld binnen twaalf maanden te 
rekenen van de kennisneming van de feiten door de tuchtrechtelijke autoriteit die bevoegd is 
om die procedure op gang te brengen ». 
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 B.3.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende tuchtstatuten en van de daarin opgenomen 

procedureregels in verschillende omstandigheden houdt op zich geen discriminatie in. Van 

discriminatie zou slechts sprake kunnen zijn, indien het verschil in behandeling dat 

voortvloeit uit de toepassing van die procedures een onevenredige beperking van de rechten 

van de daarbij betrokken personen met zich zou brengen. 

 

 Het Hof dient te onderzoeken of de in het geding zijnde bepaling de rechten van de 

gerechtsdeurwaarders op een onevenredige wijze beperkt. 

 

 B.4.  De in het geding zijnde bepaling leidt tot een verschil in behandeling van de 

gerechtsdeurwaarders in vergelijking met de in de eerste prejudiciële vraag bedoelde 

categorieën van personen doordat er voor hen geen termijn is bepaald binnen welke de 

tuchtoverheid de tuchtprocedure dient in te stellen. 

 

 De artikelen 418 en 474 van het Gerechtelijk Wetboek leggen inderdaad de verplichting 

op om de tuchtprocedure binnen een bepaalde termijn in te stellen.  

 

 B.5.  De hoedanigheid van medewerkers van het gerecht, die de vergeleken categorieën 

van personen met elkaar delen, houdt geenszins in dat alle betrokkenen in tuchtzaken aan 

dezelfde regels zijn onderworpen. Het staat aan de wetgever, binnen de door de Grondwet 

vastgestelde grenzen, te beoordelen, op grond van eventuele bijzonderheden, of er al dan niet 

aanleiding toe bestaat op gelijkvormige wijze een termijn te bepalen binnen welke de 

tuchtprocedure tegen medewerkers van het gerecht dient te worden ingesteld.  

 

 B.6.  Ongeacht de verschillen tussen de in B.5 vermelde beroepen, zou het echter niet 

redelijk zijn verantwoord dat een tuchtvervolging in de tijd is beperkt wanneer zij is gericht 

tegen een advocaat, een magistraat of een griffier, en dat zij het niet is ten aanzien van een 

gerechtsdeurwaarder. 

 

 Dat is echter niet de draagwijdte van de in het geding zijnde bepaling. 
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 B.7.  Ongeacht of het krachtens artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens dan wel krachtens een algemeen rechtsbeginsel is, dient de tuchtoverheid in de 

verschillende stadia van de procedure de redelijke termijn in acht te nemen. Bijgevolg dient 

de tuchtoverheid in concreto na te gaan of de tuchtprocedure binnen een redelijke termijn is 

ingesteld, rekening houdend met de aard en de complexiteit van de beweerde tuchtrechtelijke 

inbreuk. Daarbij kan rekening worden gehouden met alle elementen van de zaak, zoals 

bijvoorbeeld de omstandigheid dat, indien de feiten eveneens als een misdrijf kunnen worden 

omschreven, het, naar gelang van de bijzonderheden van het geval, verantwoord kan zijn het 

resultaat van de strafvordering af te wachten, vooraleer op tuchtrechtelijk vlak een beslissing 

wordt genomen. 

 

 B.8.  Uit het feit dat de wetgever heeft geoordeeld zelf de redelijke termijn te moeten 

vaststellen waarbinnen een tuchtvordering tegen een advocaat, een magistraat of een griffier 

moet worden ingesteld, terwijl hij de rechter die termijn laat bepalen wanneer de 

tuchtvordering is gericht tegen een gerechtsdeurwaarder, volgt niet dat hij de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet zou hebben geschonden. 

 

 B.9.  Ofschoon de ontstentenis in artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek van een 

termijn binnen welke de tuchtprocedure moet worden ingesteld, bij de tuchtrechtelijk 

vervolgde persoon een gevoelen van rechtsonzekerheid kan creëren, is zij niet van dien aard 

dat zijn rechten op onevenredige wijze worden beperkt vermits de redelijkheid van die termijn 

in concreto zal dienen te worden beoordeeld en in acht te worden genomen.  

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Wat betreft de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.11.  De tweede prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van artikel 532 van het 

Gerechtelijk Wetboek met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat die wetsbepaling 

niet vermeldt voor welke tuchtrechtelijke inbreuken een gerechtsdeurwaarder uit zijn ambt 

kan worden afgezet, terwijl artikel 533 van hetzelfde Wetboek bepaalt dat slechts 

gerechtsdeurwaarders die zich bij herhaling rechtstreeks of onrechtstreeks goederen toewijzen 

waarvan de verkoop hun is opgedragen, uit hun ambt moeten worden afgezet. 
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 Artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek luidt : 

 
 « De gerechtsdeurwaarders mogen zichzelf rechtstreeks noch onrechtstreeks de roerende 
goederen toewijzen, waarvan de verkoop hun is opgedragen. 
 
 Iedere overtreding van deze bepaling wordt gestraft met schorsing van de 
gerechtsdeurwaarder gedurende drie maanden en met geldboete van 25 euro voor elk door 
hem gekocht voorwerp, onverminderd de toepassing van de strafwetten. 
 
 Herhaling heeft steeds afzetting tot gevolg ». 
 

 B.12.  Het wettigheidsbeginsel in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet is niet van 

toepassing in tuchtzaken. Daaruit volgt dat de tuchtvordering die tot doel heeft te onderzoeken 

of de titularis van een openbaar ambt of van een beroep de deontologische of disciplinaire 

regels heeft overschreden of afbreuk heeft gedaan aan de eer of de waardigheid van zijn ambt 

of beroep, betrekking kan hebben op tekortkomingen die niet noodzakelijk het voorwerp 

uitmaken van een precieze definitie. 

 

 De omstandigheid dat in artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek niet is bepaald voor 

welke tuchtrechtelijke inbreuken de gerechtsdeurwaarder kan worden afgezet, is op zich geen 

onevenredige inbreuk op diens rechten. Bij het opleggen van een tuchtstraf dient de 

tuchtoverheid immers het algemeen rechtsbeginsel van de evenredigheid van de tuchtstraf toe 

te passen, wat inhoudt dat de straf in een redelijke verhouding moet staan tot het tuchtvergrijp. 

 

 B.13.  Overigens verhindert geen enkele grondwettelijke of verdragsbepaling de wetgever 

om inzake het tuchtstatuut van de gerechtsdeurwaarders te bepalen dat een welomschreven 

gedrag of nalatigheid dient te worden beschouwd als een tuchtvergrijp. Het staat hem vrij om 

bepaalde tuchtrechtelijke inbreuken te omschrijven en er een tuchtsanctie aan te verbinden, 

zoals hij te dezen heeft gedaan met betrekking tot het feit dat de gerechtsdeurwaarder zichzelf 

de roerende goederen toewijst waarvan de verkoop hem is opgedragen, waarbij die 

tuchtsanctie verschilt naargelang de inbreuk al dan niet eenmalig is. 
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 Het Hof dient niet te bepalen of reeds een eerste inbreuk zou kunnen worden gestraft met 

de tuchtstraf van de afzetting, zoals de Ministerraad beweert. Het komt immers de 

verwijzende rechter toe de in het geding zijnde bepaling te interpreteren en de draagwijdte 

ervan te bepalen.  

 

 Ongeacht de interpretatie die aan artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 

gegeven, wordt, gelet op wat in B.12 werd gesteld met betrekking tot de noodzakelijke 

eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel bij het bepalen van de tuchtstraf, de 

gerechtsdeurwaarder die tuchtrechtelijk wordt vervolgd op grond van artikel 532 van het 

Gerechtelijk Wetboek, niet op onevenredige wijze in zijn rechten beperkt. 

 

 B.14.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 532 van het Gerechtelijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 4 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4724 

 
 

Arrest nr. 9/2010 
van 4 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 931, vierde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 4 juni 2009 in zake Beatrijs Byttebier tegen Jos Vanstiphout, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 juni 2009, heeft het Hof van Beroep te 
Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt het artikel 931, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet in de mate dat er geen verhaalsmogelijkheid is tegen de beslissing van de 
rechter waarin het verzoek van een minderjarige om te worden gehoord, ondanks zijn 
onderscheidingsvermogen, toch wordt verworpen om andere reden dan een gebrek aan 
onderscheidingsvermogen zodat hij nooit de mogelijkheid zal krijgen om te worden gehoord, 
terwijl de wet de rechter verplicht het verzoek van een minderjarige die over het vereiste 
onderscheidingsvermogen beschikt in te willigen zodat elke minderjarige met het vereiste 
onderscheidingsvermogen de kans krijgt te worden gehoord ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 21 oktober 2009 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 12 november 2009, na de Ministerraad te hebben 
verzocht, in een uiterlijk op 5 november 2009 ter griffie neer te leggen aanvullende memorie, 
de volgende vraag te beantwoorden : 
 
 « Is er cassatieberoep mogelijk tegen de beslissing van de rechter waarbij het verzoek om 
te worden gehoord wordt afgewezen ? ». 
 
 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2009 :  
 
 -  is verschenen : Mr. A. Vandaele, tevens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In een echtscheidingsprocedure legde één van de partijen het verzoek van de kinderen voor om door de 
rechter te worden gehoord. Bij tussenbeschikking van 17 november 2008 heeft de voorzitter van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde dat verzoek afgewezen omdat de kinderen reeds door de justitieassistente 
werden gehoord en het proces-verbaal van dat verhoor aan het rechtsplegingsdossier werd toegevoegd. 
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 De partij stelde hoger beroep in tegen die tussenbeschikking, met als argument dat de rechter het verzoek 
van een minderjarige om te worden gehoord, krachtens artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek, enkel kan 
afwijzen « bij een speciaal gemotiveerde beslissing, gegrond op het gegeven dat de minderjarige niet over het 
vereiste onderscheidingsvermogen beschikt ». Een andere grond, zoals het overbodig achten dat de minderjarige 
wordt gehoord, zou niet in aanmerking mogen worden genomen. 
 
 Het Hof van Beroep te Gent stelt vast dat artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek hoger beroep uitsluit 
tegen de beslissing van de rechter om de minderjarige al dan niet te horen. Alvorens over de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep uitspraak te doen, stelt het voormelde Hof van Beroep evenwel de hiervoor aangehaalde 
prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad voert in de eerste plaats aan dat de prejudiciële vraag niet ontvankelijk is omdat niet 
wordt aangegeven, in de vraag noch in de motivering van de verwijzingsbeslissing, ten aanzien van welke 
categorie van personen zou worden gediscrimineerd. Die discriminatie zou niet vervat kunnen liggen in het al 
dan niet bestaan van hoger beroep tegen de beslissing om niet te worden gehoord, aangezien de in het geding 
zijnde bepaling de beroepsmogelijkheid uitsluit voor alle minderjarigen van wie het verzoek om te worden 
gehoord werd afgewezen. Het speelt daarbij geen rol of de minderjarige in kwestie al dan niet over voldoende 
onderscheidingsvermogen beschikt. 
 
 A.2.  Indien er toch sprake zou zijn van een verschil in behandeling, dan stelt de Ministerraad vast dat de 
ontstentenis van beroepsmogelijkheid redelijk verantwoord is. Hij wijst erop dat artikel 1050 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat in alle zaken hoger beroep kan worden ingesteld zodra het vonnis is 
uitgesproken, in samenhang moet worden gelezen met artikel 616 van hetzelfde Wetboek, op grond waarvan 
tegen ieder vonnis hoger beroep kan worden ingesteld « tenzij de wet anders bepaalt ». De dubbele aanleg is 
weliswaar de regel, maar vormt geen algemeen rechtsbeginsel. 
 
 Het feit zelf dat artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek in de mogelijkheid voorziet om de 
beroepsmogelijkheid uit te sluiten, toont volgens de Ministerraad reeds aan dat de regeling van artikel 931, 
vierde lid, van hetzelfde Wetboek niet kennelijk onredelijk is. Er kan evenmin een recht op dubbele aanleg 
worden afgeleid uit artikel 6.1 of artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dat recht 
wordt enkel gewaarborgd door artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, maar dan beperkt tot strafzaken. 
 
 De Ministerraad wijst erop dat een groot aantal andere rechterlijke beslissingen inzake bewijsvoering niet 
vatbaar zijn voor hoger beroep. Zo kan overeenkomstig artikel 880, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
geen beroep worden ingesteld tegen het vonnis dat de overlegging van een stuk beveelt. De beslissingen over 
alle vraagstukken betreffende het bewijs van het schriftonderzoek zijn luidens artikel 893 van hetzelfde 
Wetboek evenmin vatbaar voor beroep. Voorts worden nog de artikelen 944, 996, 1008 en 1013 van hetzelfde 
Wetboek vermeld. 
 
 A.3.  De uitsluiting van het recht om beroep in te stellen, is naar het oordeel van de Ministerraad eveneens 
verantwoord teneinde te vermijden dat de echtscheidingsprocedure nodeloos zou worden verzwaard of dat het 
hoorrecht zou worden aangewend als vertragingsmaneuver. Die bekommernis kwam uitdrukkelijk aan bod 
tijdens de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling. 
 
 De Ministerraad merkt ten slotte op dat de uitsluiting van de beroepsmogelijkheid ten aanzien van de 
afwijzing van het verzoek om te worden gehoord, niet impliceert dat de minderjarige slechts één keer een 
dergelijk verzoek kan instellen. De minderjarige kan volgens de Ministerraad, nadat zijn verzoek om te worden 
gehoord werd afgewezen, op basis van nieuwe omstandigheden een nieuw verzoek indienen. Ook nadat het 
verzoek in eerste aanleg werd afgewezen, zou geen enkele wettelijke bepaling verhinderen dat de minderjarige 
in de beroepsprocedure alsnog een nieuw verzoek om te worden gehoord indient. 
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 A.4.  Op de vraag of er cassatieberoep mogelijk is tegen de beslissing van de rechter waarbij het verzoek 
om te worden gehoord wordt afgewezen, antwoordt de Ministerraad ontkennend. In de eerste plaats wijst hij 
erop dat een cassatieberoep enkel kan worden ingesteld door een persoon die ook partij is in het bodemgeschil. 
De minderjarige is dat niet. In zoverre het gaat om een beslissing alvorens recht te doen, zouden de partijen die 
beslissing bovendien slechts kunnen viseren ter gelegenheid van het cassatieberoep tegen het eindvonnis, 
hetgeen niet de bedoeling lijkt te zijn geweest van de wetgever. 
 
 Daarnaast moet volgens de Ministerraad ook rekening worden gehouden met de algemene principes van 
het gerechtelijk privaatrecht en met de ratio legis van de in het geding zijnde bepaling. Wat het eerste punt 
betreft, zou de eiser tot cassatie, die tevens partij is in het bodemgeschil, geen ontvankelijk cassatieberoep 
kunnen instellen met betrekking tot de schending van de in het geding zijnde bepaling, aangezien hij zelf niet de 
houder is van het recht om te worden gehoord. Wat het tweede punt betreft, zou het instellen van een 
cassatieberoep tegen een afwijzende beslissing afbreuk doen aan de bedoeling van de wetgever om de 
minderjarige zoveel mogelijk buiten het geschil te houden dat zijn ouders tegen elkaar voeren. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Een minderjarige beneden de volle leeftijd van vijftien jaar mag niet onder ede 

worden gehoord en zijn verklaringen kunnen enkel als inlichtingen gelden (artikel 931, eerste 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek). De minderjarige die over het vereiste 

onderscheidingsvermogen beschikt, mag evenwel in elk geding dat hem betreft, op zijn 

verzoek of bij beslissing van de rechter, worden gehoord door de rechter of door de persoon 

die deze aanwijst, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende zijn vrijwillige 

tussenkomst en zijn toestemming (artikel 931, derde lid, van hetzelfde Wetboek). 

 

 Die gemeenrechtelijke hoorregeling van minderjarigen maakt deel uit van deel IV 

« Burgerlijke rechtspleging », boek II « Geding », titel III « Tussengeschillen en bewijs », 

hoofdstuk VIII « Bewijs », afdeling V « Getuigenverhoor », onderafdeling 2 « Verschijning 

van getuigen », van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Het in het geding zijnde artikel 931, vierde lid, van dat Wetboek bepaalt : 

 

 « Wanneer de minderjarige het verzoek om gehoord te worden aan de rechter bij wie de 
zaak aanhangig is of aan de procureur des Konings heeft gericht, kan het onderhoud slechts 
worden geweigerd bij een speciaal gemotiveerde beslissing, gegrond op het gegeven dat de 
minderjarige niet over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt. Tegen die beslissing 
kan geen hoger beroep worden ingesteld ». 
 

 Wanneer de rechter beslist om de minderjarige te horen, kan die steeds weigeren om te 

worden gehoord (artikel 931, vijfde lid). De minderjarige wordt in beginsel alleen gehoord 
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(artikel 931, zesde lid) en het horen van de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij 

wordt in het geding (artikel 931, zevende lid). 

 

 Het derde tot het zevende lid van artikel 931 werden ingevoegd, in het kader van de 

hervorming van de echtscheidingsprocedure, door de wet van 30 juni 1994 houdende 

wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de 

procedures van echtscheiding. 

 

 Met de invoering van die bepalingen heeft de wetgever gevolg gegeven aan artikel 12 

van het Verdrag inzake de rechten van het kind dat, voor het kind dat in staat is zijn eigen 

mening te vormen, voorziet in het recht om te worden gehoord in iedere gerechtelijke en 

bestuurlijke procedure die het kind betreft. 

 

 B.2.  De verwijzende rechter dient te oordelen over het hoger beroep tegen een beslissing 

van de rechter waarbij werd geweigerd de minderjarige kinderen te horen om een andere 

reden dan het gegeven dat zij niet over het vereiste onderscheidingsvermogen zouden 

beschikken. Hij vraagt aan het Hof of artikel 931, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat geen hoger beroep tegen een dergelijke 

beslissing kan worden ingesteld, ten gevolge waarvan de minderjarige « nooit de 

mogelijkheid zal krijgen om te worden gehoord, terwijl de wet de rechter verplicht het 

verzoek van een minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt in te 

willigen zodat elke minderjarige met het vereiste onderscheidingsvermogen de kans krijgt te 

worden gehoord ». 

 

 B.3.  Volgens de Ministerraad is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk omdat zij niet 

aangeeft ten aanzien van welke andere categorie van personen de minderjarigen worden 

gediscrimineerd. Die discriminatie zou niet kunnen bestaan tussen minderjarigen onderling 

aangezien de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen wordt uitgesloten voor alle 

minderjarigen van wie het verzoek om te worden gehoord werd afgewezen. 
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 De prejudiciële vraag kan evenwel in die zin worden begrepen dat de minderjarigen, aan 

wie de wetgever te dezen de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen een rechterlijke 

beslissing heeft ontzegd, moeten worden vergeleken met andere categorieën van 

rechtzoekenden aan wie de wetgever wel de mogelijkheid heeft verleend om tegen een 

rechterlijke beslissing hoger beroep in te stellen. 

 

 B.4.  Behalve in strafzaken bestaat er geen algemeen beginsel waarbij de dubbele aanleg 

wordt gewaarborgd. 

 

 Wanneer de wetgever evenwel in de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen voorziet, 

mag hij die mogelijkheid niet zonder redelijke verantwoording aan een bepaalde categorie 

van rechtzoekenden ontzeggen. 

 

 Het recht op gelijke toegang tot de rechter in tweede aanleg geldt enkel in het kader van 

eenzelfde procedure. Een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen 

dat voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden houdt immers op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts 

sprake zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels, een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.5.  Het Hof dient derhalve te onderzoeken of het verschil in behandeling dat uit de in 

het geding zijnde bepaling voortvloeit op onevenredige wijze afbreuk doet aan de rechten van 

minderjarigen van wie het verzoek om te worden gehoord werd afgewezen. 

 

 B.6.  De bepaling voorziet in slechts één grond tot afwijzing van een verzoek om te 

worden gehoord : het gegeven dat de minderjarige niet over het vereiste 

onderscheidingsvermogen beschikt. 

 

 De ontstentenis van het vereiste onderscheidingsvermogen wordt door de rechter 

beoordeeld, indien nodig na daarover deskundig advies te hebben ingewonnen, en dient 

« speciaal » te worden gemotiveerd. 
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 Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om de vaststelling van het 

vereiste onderscheidingsvermogen tot een enkele aanleg te beperken dan wel daarvoor in een 

dubbele aanleg te voorzien. Hij vermag daarbij rekening te houden met de bekommernis om 

de procedure, met name de echtscheidingsprocedure, niet nodeloos te verzwaren en te 

vertragen. 

 

 B.7.  Indien evenwel de in het geding zijnde bepaling aldus zou worden uitgelegd dat, 

wanneer de rechter het verzoek van de minderjarige om te worden gehoord, om een andere 

reden weigert dan het gegeven dat die laatste niet over het vereiste onderscheidingsvermogen 

beschikt, zijn beslissing niet vatbaar is voor hoger beroep, dan doet de in het geding zijnde 

bepaling op discriminerende wijze afbreuk aan het recht van de minderjarige die over het 

vereiste onderscheidingsvermogen beschikt om in elk hem betreffend geding te worden 

gehoord, zoals gewaarborgd door het in B.1 aangehaalde Verdrag. 

 

 B.8.  Evenwel, in zoverre de in het geding zijnde bepaling de rechter enkel toelaat het 

horen van de minderjarige te weigeren bij een beslissing die is gegrond op het gegeven dat die 

laatste niet over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt, en in zoverre zij toevoegt dat 

« die » beslissing niet vatbaar is voor hoger beroep, kan zij in die zin worden begrepen dat 

alleen de beslissing die is gegrond op het gegeven dat de minderjarige niet over het vereiste 

onderscheidingsvermogen beschikt, niet vatbaar is voor hoger beroep. In die interpretatie 

behoudt de minderjarige de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de afwijzing van 

zijn verzoek op een andere grond en doet zij niet op discriminerende wijze afbreuk aan het 

recht van het kind dat in staat is zijn eigen mening te vormen, om te worden gehoord in iedere 

hem betreffende procedure. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat, wanneer de rechter een verzoek om te worden gehoord 

afwijst op een andere grond dan het gegeven dat de minderjarige niet over het vereiste 

onderscheidingsvermogen beschikt, tegen die beslissing geen hoger beroep kan worden 

ingesteld, schendt artikel 931, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van 

het kind. 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat, enkel wanneer de rechter een verzoek om te worden gehoord 

afwijst op grond van het gegeven dat de minderjarige niet over het vereiste 

onderscheidingsvermogen beschikt, tegen die beslissing geen hoger beroep kan worden 

ingesteld, schendt artikel 931, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten 

van het kind. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 4 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4790 

 
 

Arrest nr. 10/2010 
van 4 februari 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 

27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het kanton Péruwelz - Leuze-en-Hainaut. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 14 september 2009 in zake Franck Deudon tegen Daniel Bral, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 oktober 2009, heeft de Vrederechter van 
het kanton Péruwelz - Leuze-en-Hainaut de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is artikel 73 van de programmawet van 27 december 2006 - Belgisch Staatsblad van 
28 december 2006, derde editie - een bron van discriminatie en schendt het de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet in zoverre het door de invoeging tussen het tweede en derde lid van 
artikel 3, § 5, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek de 
sanctie van de niet-toepasselijkheid van een opzeggingstermijn en van iedere vergoeding 
zolang de huurovereenkomst niet is geregistreerd, enkel tot de huurovereenkomsten met een 
hoofdduur van negen jaar beperkt, terwijl de memorie van toelichting bij het ontwerp van 
programmawet (Kamer, gewone zitting 2006-2007, parlementaire documenten, nr. 51-2773/1, 
p. 56) uitdrukkelijk bepaalde dat die sanctie op alle huurovereenkomsten van toepassing was, 
met inbegrip van die van korte duur ? ». 
 
 
 Op 18 november 2009 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen, 
met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, het Hof 
ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht voor te stellen een arrest 
van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In het kader van het geschil voor de verwijzende rechter wil de eisende partij, de verhuurder, de 
verwerende partij, de huurder, laten veroordelen tot het betalen van het bedrag van 1 350 euro als 
opzeggingsvergoeding van drie maanden en tot het betalen van het bedrag van 1 350 euro als vergoeding voor 
het opzeggen van de huurovereenkomst die de eerstgenoemde met de laatstgenoemde had gesloten. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies die werden opgesteld met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989, hebben de rechters-verslaggevers verwezen naar het arrest nr. 109/2009 van 9 juli 2009, waarin 
het Hof oordeelde dat de prejudiciële vragen ontkennend dienen te worden beantwoord. 
 
 De rechters-verslaggevers hebben dus voorgesteld om op dezelfde wijze te antwoorden op de onderhavige 
prejudiciële vraag. 
 
 A.2.  Geen enkele memorie met verantwoording werd bij het Hof ingediend. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het verschil in behandeling dat voortvloeit 

uit de wijziging, bij artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, van artikel 3, 

§ 5, van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot 

de hoofdverblijfplaats van de huurder, tussen, enerzijds, de huurder die een huurovereenkomst 

van negen jaar heeft gesloten en op wie de genoemde bepaling van toepassing is bij 

niet-registratie van de huurovereenkomst door de verhuurder en, anderzijds, de huurder die 

een huurovereenkomst van kortere duur heeft gesloten en op wie de in het geding zijnde 

bepaling niet kan worden toegepast in hetzelfde geval. 

 

 De verwijzende rechter refereert in de prejudiciële vraag aan de memorie van toelichting bij 

artikel 73 van de voormelde programmawet die, volgens hem, « uitdrukkelijk bepaalde dat die 

sanctie op alle huurovereenkomsten van toepassing was, met inbegrip van die van korte 

duur ». 

 

 B.2.  Artikel 3, § 5, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het Burgerlijk 

Wetboek bepaalt sinds de wijziging ervan bij artikel 73 van de programmawet (I) van 

27 december 2006 : 

 

 « De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van drie maanden. 
 
 Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige 
periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie 
maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde 
neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar. 
 
 Zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden bedoeld in 
artikel 32, 5°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zijn zowel de in 
het eerste lid bedoelde opzeggingstermijn als de in het tweede lid bedoelde vergoeding niet 
van toepassing. 
 
 Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de §§ 2 tot 4, 
kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding bedoeld in het 
vorig lid niet verschuldigd ». 
 

 Paragraaf 6 van hetzelfde artikel bepaalt : 
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 « In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een 
duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar. 
 
 Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de §§ 2 tot 5. 
 
 Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden 
verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. 
 
 Zij wordt beëindigd mits één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken 
van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent. 
 
 Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij 
ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen 
zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe 
huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te 
zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de 
aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en is zij derhalve 
onderworpen aan de §§ 1 tot 5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden 
dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte 
duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7 ». 
 

 B.3.  In zijn arrest nr. 109/2009 van 9 juli 2009 heeft het Hof in antwoord op 

verschillende soortgelijke prejudiciële vragen met betrekking tot dezelfde wetsbepaling het 

volgende geoordeeld : 

 

 « B.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet van 27 december 2006 
blijkt dat de wetgever de bedoeling had het aantal ter registratie aangeboden 
huurovereenkomsten te verhogen en aldus aan de huurders een betere bescherming te bieden : 
 
 ‘ Het vervullen van de registratieformaliteit geeft aan het huurcontract vaste datum. Van 
die vaste datum af is de huurder beschermd tegen uitzetting wanneer de verhuurder het 
gehuurde goed verkoopt aan een derde. 
 
 Het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten legt heden de verplichting om 
het huurcontract ter registratie aan te bieden, zowel aan de verhuurder als aan de huurder op. 
In de praktijk blijkt dat de huurders vaak niet op de hoogte zijn van deze fiscale verplichting, 
noch van het er voor hen uit voortspruitende voordeel op het vlak van bescherming tegen 
uitzetting door de nieuwe eigenaar bij verkoop van de woning. 
 
 Daarom heeft de regering besloten dat, althans wat de uitsluitend tot huisvesting 
gebruikte onroerende goederen betreft, de verplichting tot aanbieding ter formaliteit van de 
registratie voortaan alleen op de verhuurders te leggen, die doorgaans wel goed op de hoogte 
zijn van de fiscale verplichting. 
 
 De formaliteit wordt wel gratis. De huurder kan nog altijd het huurcontract ter registratie 
aanbieden - hij heeft er immers alle belang bij dat zijn contract zo vlug mogelijke vaste datum 
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krijgt - maar hij is daartoe fiscaal niet meer verplicht en zal dus ook niet gesanctioneerd 
worden als hij dat niet doet. De verhuurder kan wel nog de boete wegens laattijdige registratie 
oplopen (boete 25 euro). Bovendien wordt de verhuurder, althans wanneer het huurcontracten 
met betrekking tot de hoofdverblijfplaats betreft, gestimuleerd om de registratie te vragen 
doordat hij, zolang de registratie niet is uitgevoerd, geen beroep kan doen op de 
schadevergoedingen die het Burgerlijk Wetboek voorziet in geval van voortijdige beëindiging 
van het huurcontract door de huurder ’ (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2773/001, 
pp. 53-54). 
 
 De in het geding zijnde bepaling werd als volgt toegelicht : 
 
 ‘ De wijziging van het Burgerlijk Wetboek brengt mee dat zolang de huurovereenkomst 
niet geregistreerd is, de huurder geen opzegtermijn moet respecteren en de verhuurder van de 
huurder de schadevergoeding wegens voortijdige opzeg van de huurovereenkomst niet zal 
kunnen eisen. Dit moet de verhuurder ertoe aanzetten de huurovereenkomst te doen 
registreren. Wel moet opgemerkt worden dat die incitant niet geldt voor alle huurcontracten 
als bedoeld in artikel 19, 3°, a) W. Reg. maar enkel voor de huurcontracten met betrekking tot 
de hoofdverblijfplaats van de huurder. Het is immers in het kader van laatstbedoelde soort 
huur dat de huurder het meest moet beschermd worden ’ (Parl. St., Kamer, 2006-2007, 
DOC 51-2773/001, p. 56). 
 
 B.4.  Het verschil in behandeling tussen de partijen bij de huurovereenkomst voor een 
hoofdverblijfplaats berust op een objectief criterium, namelijk de duur van de 
huurovereenkomst voor bepaalde duur. 
 
 De beperking van de maatregel tot de huurovereenkomsten van negen jaar is bovendien 
redelijk verantwoord, vermits de sanctie voor de verhuurder bij niet-registratie van de 
huurovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op de regeling betreffende de 
opzeggingstermijn van de huurovereenkomsten en de bij die gelegenheid in voorkomend 
geval door de huurder verschuldigde opzeggingsvergoeding, een regeling waarvan de 
toepassing door artikel 3, § 6, tweede lid, uitdrukkelijk is uitgesloten met betrekking tot 
huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats van drie jaar of minder. 
 
 Er anders over oordelen zou immers de economie van de verschillende regeling van de 
huurovereenkomsten van negen jaar en die van ten hoogste drie jaar verstoren. 
 
 De wetgever vermocht overigens ervan uit te gaan dat de burgerrechtelijke gevolgen van 
de niet-registratie van de huurovereenkomst ernstiger waren bij huurovereenkomsten die 
worden aangegaan voor een lange termijn van negen jaar dan bij huurovereenkomsten voor 
beperkte duur, in welk geval de huurder zichzelf zou kunnen beschermen door zelf het 
initiatief tot kosteloze registratie te nemen. De maatregel heeft in dat opzicht dan ook geen 
onredelijke gevolgen ». 
 

 B.4.  De voormelde toelichting van de in het geding zijnde bepaling wordt in de volgende 

bewoordingen aangevuld : 

 

 « Er wordt ook opgemerkt dat deze nieuwe reglementering van toepassing is wat ook de 
datum van het afsluiten van deze huurovereenkomst is. Dit artikel werd aangepast ingevolge 
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de opmerking van de Raad van State » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2773/001, 
p. 56). 
 

 Die toelichting strekt enkel ertoe de voorwaarden te verduidelijken voor de toepassing in 

de tijd van de nieuwe regel op « deze » soorten van huurovereenkomsten, namelijk op die 

welke het voorwerp van artikel 73 uitmaken. Uit die toelichting kan niet worden afgeleid dat 

de regel van toepassing zou zijn op « alle huurovereenkomsten […], met inbegrip van die van 

korte duur ». 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 



 7

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006 schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 4 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4654 

 
 

Arrest nr. 11/2010 
van 18 februari 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 128 van het Wetboek van strafvordering, 

zoals aangevuld bij artikel 8 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van 

de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, gesteld door de 

raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij beschikking van 16 februari 2009 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen 
D.D. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 maart 2009, 
heeft de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
 « Schendt artikel 128 van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wet van 
21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de 
bijstand van een advocaat, niet de grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie 
bepaald in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14.1 van het 
Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, in 
zoverre het ertoe verplicht de burgerlijke partij te veroordelen tot het betalen van een 
rechtsplegingsvergoeding aan alle inverdenkingestelden die worden bijgestaan door een 
raadsman en een buitenvervolgingstelling genieten, zonder een onderscheid te maken tussen 
de fundamenteel verschillende gevallen waarbij : 
 
 -  de raadkamer een buitenvervolgingstelling uitspreekt omdat tegen de 
inverdenkinggestelde die persoonlijk door de burgerlijke partij in het geding is gesteld, geen 
of onvoldoende bezwaren bestaan; 
 
 -  de raadkamer een buitenvervolgingstelling uitspreekt omdat tegen een 
inverdenkinggestelde die alleen door het openbaar ministerie, ten onrechte, in het geding is 
gesteld, terwijl de burgerlijke partij daarvan zou hebben afgezien maar zich daartegen niet kan 
verzetten, geen of onvoldoende bezwaren bestaan; 
 
 -  de raadkamer een buitenvervolgingstelling uitspreekt omdat zij vaststelt dat de 
strafvordering is verjaard, terwijl zij niet kan nagaan of er toch voldoende bezwaren bestaan 
op basis waarvan de vordering gegrond had kunnen worden verklaard indien die niet was 
verjaard, hetgeen ertoe leidt de burgerlijke partij automatisch te veroordelen die op 
rechtsgeldige wijze een vordering heeft ingesteld die alleen door het niet optreden van het 
openbaar ministerie tot verjaring wordt gebracht, zonder dat die burgerlijke partij wordt 
gehoord over de eventuele gegrondheid van haar vordering; 
 
 -  de raadkamer een buitenvervolgingstelling uitspreekt ten aanzien van een 
inverdenkinggestelde die alleen het openbaar ministerie per vergissing heeft gedagvaard, 
waardoor de burgerlijke partij automatisch wordt veroordeeld voor een vergissing die zij niet 
heeft begaan ? 
 
 Is er geen niet te verantwoorden en discriminerende ongelijkheid van behandeling 
tussen : 
 
 -  enerzijds, de burgerlijke partij die de identiteit kent van de vermoedelijke dader(s) van 
het misdrijf tegen wie zij een strafzaak op gang brengt, en die instaat voor de gevolgen van 
haar eigen beslissing in het kader van de procedure die zij kiest om tegen die vermoedelijke 
dader(s) in te stellen, en 
 
 -  anderzijds, de burgerlijke partij die de identiteit niet kent van de vermoedelijke dader(s) 
van dat misdrijf en die, aangezien zij niet anders kan dan een strafzaak op gang te brengen 
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tegen X, moet instaan voor de gevolgen van beslissingen – of de ontstentenis van beslissingen 
en/of vergissingen – buiten haar om, in het kader van een procedure waarop zij geen vat heeft, 
aangezien de strafvordering op onafhankelijke wijze alleen door het openbaar ministerie 
wordt uitgeoefend ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. Tulkens, tevens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 18 december 2000 dient een mevrouw, bij een onderzoeksrechter, tegen onbekenden een klacht met 
burgerlijkepartijstelling in wegens als diefstal en heling omschreven feiten. 
 
 Met het oog op de regeling van de rechtspleging verzoekt de procureur des Konings te Bergen bij vordering 
van 10 juli 2008 de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg twaalf personen naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen. Acht onder hen worden bijgestaan door een advocaat. De raadkamer stelt, ten aanzien 
van zeven van die inverdenkinggestelden, vast dat de strafvordering is verjaard, zodat zij niet bevoegd is om na 
te gaan of er tegen hen voldoende bezwaren bestaan om zich over de tegen hen gerichte burgerlijke vordering uit 
te spreken. Ten aanzien van de achtste inverdenkinggestelde die door een advocaat wordt bijgestaan, merkt de 
raadkamer op dat die persoon als gevolg van een vergissing betreffende zijn identiteit tijdens het opstellen van de 
vordering van de procureur des Konings in dat document staat vermeld en wordt verzocht te verschijnen, zodat 
ook te zijnen aanzien de buitenvervolgingstelling moet worden bevolen. 
 
 Alvorens uitspraak te doen over de veroordeling van de burgerlijke partij die de strafvordering op gang 
heeft gebracht tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk 
Wetboek, stelt de raadkamer aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad onderstreept in de eerste plaats dat, rekening houdend met het doel van artikel 128 
van het Wetboek van strafvordering, de prejudiciële vragen alleen betrekking hebben op de hypothese van een 
gerechtelijk onderzoek geopend door middel van een burgerlijkepartijstelling voor een onderzoeksrechter. 
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 Daarnaast is hij van mening dat in de prejudiciële vragen wordt verzocht om een onderscheid te maken 
tussen twee soorten voorbeeldgevallen die elk een verschillend onderzoek en specifieke antwoorden behoeven. 
 
 A.2.  De Ministerraad onderzoekt eerst de twee situaties die in de tweede prejudiciële vraag worden 
onderscheiden en voert aan dat het verantwoord is die op dezelfde manier te regelen. Volgens hem verantwoordt 
het gegeven dat de persoon die zich burgerlijke partij stelt zonder de vermoedelijke daders van het aangeklaagde 
misdrijf aan te wijzen, op dat ogenblik niet weet hoeveel personen in verdenking zullen worden gesteld tijdens 
de onderzoeksprocedure, waarop hij geen vat heeft, geen uitzondering op de regel volgens welke de burgerlijke 
partij ertoe gehouden is een rechtsplegingsvergoeding te betalen aan alle inverdenkinggestelden die een 
buitenvervolgingstelling genieten. 
 
 Hij voert in de eerste plaats aan dat de burgerlijkepartijstelling waarbij de naam van inverdenkinggestelden 
wordt vermeld, zich niet fundamenteel onderscheidt van die waarbij geen namen worden vermeld. In beide 
gevallen is het de burgerlijke partij die het initiatief voor het op gang brengen van de strafvordering neemt en 
wordt de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakt in rem (en niet in personam), zodat, zelfs indien de 
burgerlijkepartijstelling gepaard gaat met het aanwijzen van vermoedelijke daders, het aantal 
inverdenkinggestelden onbepaald blijft op het ogenblik dat het gerechtelijk onderzoek wordt geopend, vermits de 
onderzoeksmagistraat in alle gevallen ertoe gehouden is alle personen in verdenking te stellen die het onderzoek 
zou aanwijzen als dader, mededader of medeplichtige van de aangeklaagde misdrijven. Hij dringt erop aan dat, 
in beide voorbeeldgevallen, de burgerlijke partij aan de oorsprong ligt van de strafprocedure gericht tegen de 
beklaagden die de kosten voor de verdediging moeten dragen. De Ministerraad onderstreept dat die hypothesen 
zich onderscheiden van die van het op gang brengen van de strafvordering door het openbaar ministerie, gevolgd 
door een burgerlijkepartijstelling. In dat opzicht merkt hij op dat het Hof het feit dat het openbaar ministerie niet 
ertoe gehouden is aan de buiten vervolging gestelde inverdenkinggestelde een rechtsplegingsvergoeding te 
betalen, reeds herhaaldelijk en onder meer in het arrest nr. 182/2008 van 18 december 2008 grondwettig heeft 
bevonden. 
 
 De Ministerraad voert vervolgens aan dat de regel vervat in artikel 1022, vijfde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek het mogelijk maakt de onvoorzienbaarheid te beperken in verband met het bedrag van de verschuldigde 
rechtsplegingsvergoedingen in geval van meerdere inverdenkinggestelden, meer bepaald wanneer hun aantal niet 
bekend is op het ogenblik van de burgerlijkepartijstelling. De begrenzing van de verschuldigde bedragen en het 
forfaitaire karakter van de rechtsplegingsvergoeding zouden aldus voorkomen dat de toegang tot de rechter 
wordt belemmerd en dat onbillijke situaties worden gecreëerd wanneer het aantal partijen aanwezig « aan elke 
kant van de balie » niet evenwichtig is. 
 
 Hij voegt eraan toe dat de bevoegdheid die artikel 1022, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek aan de 
rechter verleent om de rechtsplegingsvergoeding onder meer wegens « de complexiteit van de zaak » of « het 
kennelijk onredelijke karakter van de situatie » te verminderen, het ook mogelijk maakt onvoorzienbare, 
onbillijke en onevenredige situaties te voorkomen of te corrigeren. 
 
 De Ministerraad voert ten slotte aan dat, indien wordt voorzien in een ander systeem, dat gunstiger is voor 
de persoon die zich burgerlijke partij stelt zonder vermoedelijke dader aan te wijzen, dit als neveneffect zou 
kunnen hebben dat de burgerlijkepartijstellingen worden aangemoedigd, ten koste van het zoeken naar de 
waarheid en van de goede werking van het gerecht. Hij preciseert dat een ander systeem ertoe zou kunnen 
aanzetten valse « klachten tegen X » in te dienen teneinde een geïdentificeerde vermoedelijke dader, die door de 
burgerlijke partij evenwel als onbekend wordt voorgesteld, te beletten de toegang tot het strafdossier aan te 
vragen. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad onderzoekt vervolgens de situaties die worden beschreven in de laatste drie 
streepjes van de eerste prejudiciële vraag en merkt op dat al die situaties betrekking hebben op een 
buitenvervolgingstelling die niet toe te rekenen is aan de burgerlijke partij die ertoe gehouden is de 
rechtsplegingsvergoeding te betalen. 
 
 A.3.2.  Hij herinnert in de eerste plaats eraan dat het slachtoffer van een misdrijf dat klacht indient, niet 
ertoe gehouden is zich tegelijk burgerlijke partij te stellen, en dat een klacht zonder simultane 
burgerlijkepartijstelling hem nooit ertoe zal verplichten de rechtsplegingsvergoeding te betalen. Hij merkt op dat, 
rekening houdend met het mogelijke gevolg ervan - het automatisch op gang brengen van een nog niet ingestelde 
strafvordering -, een burgerlijkepartijstelling een handeling moet zijn die op ernstige motieven steunt en die op 
voorzichtige wijze moet worden gesteld. Hij is van mening dat de burgerlijke partij, die aan de oorsprong ligt 
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van de strafvervolgingen gericht tegen de inverdenkinggestelden, de gevolgen van die handeling moet dragen en 
het bekende en voorzienbare risico moet ondergaan van een eventuele veroordeling tot het betalen van een 
rechtsplegingsvergoeding. 
 
 De Ministerraad preciseert ook dat, in tegenstelling tot hetgeen de verwijzingsbeslissing laat uitschijnen, de 
persoon die zich bij een onderzoeksrechter burgerlijke partij heeft gesteld, zonder de vermoedelijke dader van 
het aangeklaagde misdrijf te identificeren, in zekere mate vat heeft op de aldus ingestelde procedure, in het 
bijzonder ten aanzien van de identiteit van de personen op wie de vorderingen van de procureur des Konings met 
het oog op de regeling van de rechtspleging door de raadkamer, betrekking hebben. In dat verband merkt hij in 
de eerste plaats op dat de burgerlijke partij, zowel tijdens het gerechtelijk onderzoek als bij het afsluiten ervan, 
op grond van de artikelen 61quinquies en 127, § 3, van het Wetboek van strafvordering aan de onderzoeksrechter 
kan vragen een aanvullende onderzoekshandeling te stellen; in de tweede plaats kan de burgerlijke partij zich 
tijdens het gerechtelijk onderzoek bijkomend burgerlijke partij stellen tegen personen die niet in haar 
oorspronkelijke klacht zijn aangewezen; ten derde kan de burgerlijke partij, met het oog op de regeling van de 
rechtspleging, voor de raadkamer conclusies indienen tot wijziging van haar burgerlijkepartijstelling, zodat zij 
niet ertoe gehouden is het eens te zijn met de keuze van de personen op wie de vorderingen van de procureur des 
Konings betrekking hebben en zodat zij haar burgerlijkepartijstelling moet rechtzetten wanneer zij van mening is 
dat die vorderingen met het oog op de verwijzing naar een rechtbank verkeerdelijk betrekking hebben op 
bepaalde personen. 
 
 A.3.3.  Wat het geval betreft van een beschikking tot buitenvervolgingstelling uitgesproken als gevolg van 
een vergissing betreffende de persoon of doordat geen of onvoldoende bezwaren bestaan tegen een 
inverdenkinggestelde op wie zowel de burgerlijkepartijstelling als de vorderingen van de procureur des Konings 
die niet door de burgerlijke partij worden tegengesproken, betrekking hebben, acht de Ministerraad het redelijk 
dat die laatste kan worden veroordeeld tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding. 
 
 Hij is daarentegen van mening dat indien, in die omstandigheden, de burgerlijkepartijstelling noch de latere 
conclusies ervan betrekking hebben op de inverdenkinggestelde, die vergoeding niet verschuldigd is, daar ervan 
moet worden uitgegaan dat de strafvordering niet op gang is gebracht door de burgerlijke partij, maar uitsluitend 
door het openbaar ministerie. 
 
 A.3.4.  Wat het geval betreft van een beschikking tot buitenvervolgingstelling uitgesproken wegens de 
verjaring van de strafvordering, die niet bestond op het ogenblik van de burgerlijkepartijstelling en die 
uitsluitend is veroorzaakt door het niet optreden van het openbaar ministerie, voert de Ministerraad aan dat de 
veroordeling van de burgerlijke partij tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding niet verantwoord is en 
dat de wet daar trouwens niet in voorziet. 
 
 In hoofdorde merkt hij op dat de verwijzende rechter de in het geding zijnde bepaling in die zin 
interpreteert dat zij onder meer de gevallen beoogt waarin de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, de 
verjaring van de strafvordering vaststelt. Uit de bewoordingen van het eerste lid van artikel 128 van het Wetboek 
van strafvordering leidt hij evenwel af dat het tweede lid - dat voorziet in de veroordeling van de burgerlijke 
partij tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding - niet van toepassing is op dat voorbeeldgeval, zodat de 
prejudiciële vraag in dat opzicht zonder voorwerp is. De Ministerraad preciseert dat, wanneer de strafvordering 
verjaard is, de vervolgingen vervallen of onontvankelijk zijn en er dus geen reden meer is tot vervolging. 
 
 In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat, indien de in het geding zijnde bepaling ondanks de 
bewoordingen ervan in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij het geval van de verjaring van de strafvordering 
beoogt, de wetgever de in het tweede lid opgenomen regel daarom nog niet heeft willen toepassen op de 
hypothese van een verjaring die uitsluitend voortvloeit uit het niet optreden van het openbaar ministerie. Hij 
verklaart dat, gelet op het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, erkend in de Grondwet en in 
internationaalrechtelijke bepalingen, artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering niet van 
toepassing is op het geval van de buitenvervolgingstelling uitgesproken wegens de verjaring van de 
strafvordering die niet verjaard was bij de burgerlijkepartijstelling. Hij legt uit dat het niet verantwoord zou zijn 
dat de burgerlijke partij een rechtsplegingsvergoeding moet betalen wanneer de buitenvervolgingstelling 
uitsluitend voortvloeit uit het niet optreden van het openbaar ministerie. Hij voegt eraan toe dat een 
buitenvervolgingstelling die steunt op de verjaring van de strafvordering de burgerlijke partij niet het recht 
ontneemt om later een burgerlijke vordering voor de burgerlijke rechter in te stellen en dat niet zou kunnen 
worden verantwoord dat die burgerlijke partij voor die rechter in het gelijk wordt gesteld na te zijn veroordeeld 
tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 128 van het Wetboek van strafvordering, vervangen bij artikel 24 van de wet 

van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 

opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, en aangevuld bij artikel 8 van de wet van 

21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de 

bijstand van een advocaat, bepaalt : 

 

 « Indien de raadkamer van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, 
noch een overtreding oplevert, of dat tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat, 
verklaart zij dat er geen reden is tot vervolging. 
 
 In dat geval en indien het onderzoek werd ingeleid door de burgerlijke partijstelling in 
handen van de onderzoeksrechter, wordt de burgerlijke partij veroordeeld tot het aan de 
inverdenkinggestelde betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk 
Wetboek ». 
 

 Die vergoeding is « een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de 

advocaat van de in het gelijk gestelde partij » (artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007). 

 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de bewoordingen van de 

prejudiciële vragen blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid van artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering - ingevoegd 

bij artikel 8 van de wet van 21 april 2007 - met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens en met artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten, in zoverre de in het geding zijnde bepaling meerdere categorieën van burgerlijke 

partijen die door een klacht met burgerlijkepartijstelling een strafvordering op gang hebben 

gebracht, op dezelfde manier zou behandelen. 

 

 De eerste beoogde identieke behandeling betreft, enerzijds, de burgerlijke partij die in 

haar klacht de dader van het misdrijf aanwijst en, anderzijds, de burgerlijke partij die de 

identiteit van die dader niet kent. 
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 De tweede aangeklaagde identieke behandeling betreft, enerzijds, de burgerlijke partij die 

in haar klacht als dader van het aangeklaagde misdrijf de inverdenkinggestelde had 

aangewezen die een buitenvervolgingstelling geniet omdat tegen hem geen of onvoldoende 

bezwaren bestaan en, anderzijds, de burgerlijke partij die in haar klacht niet de 

inverdenkinggestelde had aangewezen die een buitenvervolgingstelling geniet wegens de 

verjaring van de strafvordering die uitsluitend toe te schrijven is aan het niet optreden van de 

procureur des Konings. 

 

 De derde aan het Hof voorgelegde identieke behandeling betreft, enerzijds, de burgerlijke 

partij die in haar klacht als dader van het aangeklaagde misdrijf de inverdenkinggestelde had 

aangewezen die een buitenvervolgingstelling geniet omdat tegen hem geen of onvoldoende 

bezwaren bestaan en, anderzijds, de burgerlijke partij die in haar klacht niet de 

inverdenkinggestelde had aangewezen die een buitenvervolgingstelling geniet omdat zijn 

inverdenkingstelling door de vorderingen van de procureur des Konings voortvloeit uit een 

vergissing die hij met betrekking tot de inverdenkinggestelde heeft begaan. 

 

 Die categorieën van burgerlijke partijen zijn, met toepassing van de in het geding zijnde 

bepaling, de bij artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek ingevoerde 

rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. 

 

 B.3.  De rechtsplegingsvergoeding waarvan sprake is in de in het geding zijnde bepaling, 

heeft alleen betrekking op de burgerlijke vordering, namelijk de vordering voor het herstel 

van de schade veroorzaakt door een misdrijf (Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 1684/4, pp. 5 

en 8; ibid., nr. 1686/5, p. 32; Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2891/002, pp. 5-6). Die 

vergoeding is, zoals in B.1 is vermeld, verschuldigd aan de partij die in het gelijk wordt 

gesteld. 

 

 De maatregel opgenomen in de in het geding zijnde bepaling strekt dus ertoe ten laste van 

diegene die een dergelijke vordering heeft ingesteld - door een burgerlijkepartijstelling bij een 

onderzoeksrechter - alle of een deel van de kosten en erelonen van de advocaat te leggen die 

een persoon moet betalen die in verdenking is gesteld in het kader van de strafvordering - op 

gang gebracht door die burgerlijkepartijstelling - en die de raadkamer, bij de regeling van de 

rechtspleging, meent niet te moeten verwijzen naar een rechtbank voor het misdrijf dat de 

grond van zowel de burgerlijke vordering als de strafvordering vormt. 
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 B.4.  De drie in B.2 beschreven identieke behandelingen worden samen onderzocht. 

 

 B.5.  Iedere persoon ten aanzien van wie de strafvordering is ingesteld, geniet in het 

kader van het gerechtelijk onderzoek dezelfde rechten als de inverdenkinggestelde 

(artikel 61bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 12 van de 

wet van 12 maart 1998). 

 

 Een persoon die, zoals diegenen die behoren tot de tweede categorie van de derde in B.2 

beschreven identieke behandeling, niet in verdenking is gesteld door de onderzoeksrechter, 

maar het voorwerp uitmaakt van een tenlastelegging door de vorderingen van de procureur 

des Konings met het oog op de regeling van de rechtspleging, geniet bijgevolg het recht dat 

de in het geding zijnde bepaling aan de inverdenkinggestelde toekent. 

 

 B.6.1.  Naar het voorbeeld van de inverdenkinggestelde die wordt aangewezen door een 

klacht met burgerlijkepartijstelling die de strafvordering op gang brengt, zijn zowel de 

inverdenkinggestelde als de persoon ten aanzien van wie de strafvordering is ingesteld in het 

kader van het gerechtelijk onderzoek, die niet door een dergelijke klacht worden aangewezen, 

de verwerende partijen in de burgerlijke vordering die door die klacht wordt ingesteld. 

 

 B.6.2.  De in B.2 beschreven categorieën hebben gemeen dat zij betrekking hebben op het 

op gang brengen van de strafvordering door een burgerlijkepartijstelling. 

 

 B.7.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van een geheel van maatregelen die 

beantwoorden aan de zorg « dat men de rechtsonderhorigen die het herstel vragen van schade 

voor een burgerlijke dan wel een strafrechtelijke rechtbank, gelijk zou behandelen » (Parl. St., 

Senaat, 2006-2007, nr. 1684/4, pp. 5 en 8; ibid., nr. 1686/5, p. 32; Parl. St., Kamer, 2006-

2007, DOC 51-2891/002, p. 5). De veroordeling voorgeschreven bij de in het geding zijnde 

bepaling is verantwoord door het gegeven dat de burgerlijke partij « de strafvordering zelf 

- maar zonder succes - op gang heeft gebracht » (Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 1684/4, 

pp. 5 en 9; ibid., nr. 1686/5, p. 33; Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6). 

 

 B.8.  Doordat de burgerlijke partij de strafvordering op gang heeft gebracht, heeft zij de 

inverdenkinggestelde ertoe gedwongen of kan zij hem ertoe hebben gedwongen zijn verweer 
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te organiseren gedurende een hele procedure die niet, zoals dat het geval is wanneer de 

strafvordering op gang is gebracht door het openbaar ministerie, is aangevat om het belang 

van de maatschappij te verdedigen, maar om een persoonlijk belang te verdedigen. 

 

 In die omstandigheden volstaan de wil om de persoon die zich bij de onderzoeksrechter 

burgerlijke partij stelt, op dezelfde wijze te behandelen als de persoon die zijn burgerlijke 

vordering voor een burgerlijk rechtscollege brengt, en de omstandigheid dat de 

eerstgenoemde persoon ook de strafvordering op gang brengt, om redelijk te verantwoorden 

dat die burgerlijke partij ertoe wordt veroordeeld alle of een deel van de advocatenkosten te 

dragen die de verweerder in de burgerlijke vordering voor een strafrechtelijk rechtscollege 

moet betalen wanneer die een buitenvervolgingstelling geniet wegens de verjaring van de 

strafvordering die toe te schrijven is aan het niet optreden van de procureur des Konings, of 

wanneer de tenlastelegging ten aanzien van die verweerder in de burgerlijke vordering slechts 

voortvloeit uit een vergissing begaan door de procureur des Konings. 

 

 B.9.  Een dergelijke maatregel doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten 

van de betrokkenen, aangezien de rechter ter zake beschikt over een bevoegdheid die hem in 

staat stelt het bedrag van de vergoeding te verminderen tot het voorgeschreven minimum door 

met name rekening te houden met « het kennelijk onredelijk karakter van de situatie » 

(artikel 1022, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 B.10.  De in het geding zijnde bepaling is niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. 

 

 B.11.  De toetsing aan die grondwetsbepalingen, in samenhang gelezen met de in B.2 

vermelde verdragsbepalingen, zou niet tot een andere conclusie kunnen leiden. 

 

 B.12.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering schendt niet de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag 

inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 18 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4669 

 
 

Arrest nr. 12/2010 
van 18 februari 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 10, vierde, zevende en achtste lid, en 

artikel 11 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van 

openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, gesteld door het Arbeidshof te 

Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 18 maart 2009 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen 
Yolanda Flores Lopez, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 maart 
2009, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « I.  Schendt artikel 10, achtste lid, van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer 
van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien het in die zin dient te worden geïnterpreteerd dat : 
 
 -  enerzijds, dat artikel de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, als instelling bedoeld in 
artikel 1 van de voormelde wet, ertoe zou verplichten een bepaling in acht te nemen die 
achterhaald is en volkomen betekenisloos met betrekking tot die instelling; 
 
 -  terwijl alle andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen die in 
dezelfde situatie worden geplaatst, de bepalingen van de artikelen 703, eerste lid, en 34 van 
het Gerechtelijk Wetboek kunnen aanvoeren (zie het arrest nr. 135/98 van het Arbitragehof 
van 16 december 1998) met betrekking tot hun recht om in rechte te treden of in rechte te 
worden vertegenwoordigd ? 
 
 II.  a)  Schendt artikel 10, zevende lid, juncto artikel 11 van de wet betreffende het beheer 
van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien het in die zin dient te worden geïnterpreteerd dat : 
 
 -  enerzijds, dat artikel de in artikel 1 van de voormelde wet bedoelde instelling ertoe zou 
verplichten te worden vertegenwoordigd door de in artikel 9 van diezelfde wet bedoelde 
persoon bij het verrichten van de gerechtelijke handelingen, en met name bij het vervullen van 
de vormregels bij hoger beroep, met inbegrip van de ondertekening van het verzoekschrift tot 
hoger beroep; 
 
 -  terwijl, anderzijds, zoals het Arbitragehof in zijn arrest van 17 mei 2000 heeft 
bevestigd, artikel 1056, 2°, juncto artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek in die zin dient 
te worden geïnterpreteerd dat artikel 1031ter [lees : 1034ter], 6°, van dat Wetboek, dat de 
verzoeker of zijn advocaat op straffe van nietigheid verplicht het verzoekschrift te 
ondertekenen, niet van toepassing is op de verzoekschriften tot hoger beroep ? 
 
 b)  Schendt artikel 10, vierde lid, juncto artikel 10, zesde lid, van de wet betreffende het 
beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien het in die zin dient te worden geïnterpreteerd dat : 
 
 -  enerzijds, die bepalingen een in artikel 1 van de wet bedoelde instelling ertoe zouden 
verplichten een verzoekschrift tot hoger beroep te laten ondertekenen door de in artikel 9 van 
diezelfde wet bedoelde persoon, zelfs wanneer de ondertekening van de verzoekschriften tot 
hoger beroep in het huishoudelijk reglement van de instelling als handeling van dagelijks 
beheer is aangemerkt, overeenkomstig artikel 10, vierde lid; 
 
 -  terwijl, anderzijds, zoals het Arbitragehof in zijn arrest van 17 mei 2000 heeft 
bevestigd, artikel 1056, 2°, juncto artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek in die zin dient 
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te worden geïnterpreteerd dat artikel 1034ter, 6°, van dat Wetboek, dat de verzoeker of zijn 
advocaat op straffe van nietigheid verplicht het verzoekschrift te ondertekenen, niet van 
toepassing is op de verzoekschriften tot hoger beroep ? 
 
 c)  Schenden de artikelen 10, achtste lid, en 11 van de wet van 25 april 1963 betreffende 
het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien zij in die zin dienen te worden geïnterpreteerd 
dat : 
 
 -  enerzijds, die artikelen 10, achtste lid, en 11 een in artikel 1 van de wet bedoelde 
instelling ertoe zouden verplichten een verzoekschrift tot hoger beroep te laten ondertekenen, 
hetzij door de in artikel 10, eerste lid, van diezelfde wet bedoelde persoon, hetzij door de 
adjunct van de in dat artikel bedoelde persoon, hetzij, bij ontstentenis van de adjunct, door een 
personeelslid van de instelling dat door het beheerscomité wordt aangewezen, zoals in 
artikel 11, tweede lid, is bepaald; 
 
 -  terwijl, anderzijds, zoals het Arbitragehof in zijn arrest van 17 mei 2000 heeft 
bevestigd, artikel 1056, 2°, juncto artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek in die zin dient 
te worden geïnterpreteerd dat artikel 1034ter, 6°, van dat Wetboek, dat de verzoeker of zijn 
advocaat op straffe van nietigheid verplicht het verzoekschrift te ondertekenen, niet van 
toepassing is op de verzoekschriften tot hoger beroep ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Yolanda Flores Lopez, wonende te 1190 Brussel, Wapenrustingslaan 71/01; 
 
 -  de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 
1000 Brussel, Keizerslaan 7-9; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M.-L. Leburton loco Mr. F. Danjou, advocaten bij de balie te Nijvel, voor Yolanda 
Flores Lopez; 
 
 .  Mr. M. Willemet, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening; 
 
 .  Mr. P. Slegers, tevens loco Mr. L. Depré en Mr. I. Van Kruchten, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij het Arbeidshof te Brussel werd op 28 december 1999 een hoger beroep aanhangig gemaakt tegen een 
vonnis van de Arbeidsrechtbank van 24 november 1999 waarbij het beroep gegrond werd verklaard dat door 
Yolanda Flores Lopez werd ingesteld tegen een beslissing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 
die haar van het recht op werkloosheidsuitkering had uitgesloten. 
 
 Het verzoekschrift tot hoger beroep is ondertekend door « de heer Wouter Langeraert, Adviseur, voor de 
Administrateur-generaal, in opdracht ». 
 
 Yolanda Flores Lopez betwist de geldigheid van dat verzoekschrift tot hoger beroep, om reden dat 
Wouter Langeraert niet ertoe gemachtigd zou zijn om voor rekening van de RVA hoger beroep in te stellen. 
Volgens haar zouden enkel de voorzitter van het beheerscomité van de RVA en de administrateur-generaal van 
de RVA gezamenlijk de bevoegdheid hebben om de instelling in de gerechtelijke en buitengerechtelijke 
handelingen te vertegenwoordigen en rechtsgeldig, in haar naam en voor haar rekening, op te treden, 
overeenkomstig artikel 12 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar 
nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. 
 
 In ondergeschikte orde meent Yolanda Flores Lopez dat, zelfs indien een bevoegdheidsdelegatie zou 
kunnen worden aangenomen, die te dezen onbestaande zou zijn. 
 
 De RVA verwijst naar artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Dat artikel bepaalt dat de 
vertegenwoordiging van een rechtspersoon gebeurt door tussenkomst van het bevoegde orgaan van die 
rechtspersoon, wat te dezen het geval is. 
 
 Artikel 10, achtste lid, van de wet van 25 april 1963 zou te dezen niet toepasbaar zijn, aangezien die 
bepaling verouderd is, vermits geen enkel geschil inzake werkloosheid aan een administratief rechtscollege kan 
worden voorgelegd. 
 
 Indien artikel 10, achtste lid, toch zou moeten worden toegepast, betoogt de RVA dat er een onverantwoord 
verschil in behandeling bestaat tussen hemzelf, als publiekrechtelijk rechtspersoon onderworpen aan de strikte 
bepalingen van de wet van 25 april 1963, en de andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen die 
enkel artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek in acht moeten nemen. 
 
 Bovendien is de RVA van mening dat de ondertekening van een verzoekschrift tot hoger beroep geen 
essentiële voorwaarde is voor de ontvankelijkheid ervan. 
 
 In zijn verwijzingsarrest brengt het Hof van Beroep te Brussel in herinnering dat, in verscheidene vroegere 
arresten en op constante wijze, het de verzoekschriften die door de RVA in identieke omstandigheden werden 
ingediend, onontvankelijk heeft verklaard. Het brengt bovendien in herinnering dat het Hof van Cassatie zich in 
dezelfde zin heeft uitgesproken in een arrest van 18 september 2000. 
 
 Het verwijzende rechtscollege stelt echter tevens vast dat de RVA een nieuwe argumentering uiteenzet door 
het debat toe te spitsen op de toegang tot het gerecht en daarbij een onverantwoord verschil in behandeling 
tussen hemzelf en de andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen aan te voeren. Om die reden 
stelt het Arbeidshof de hiervoor vermelde prejudiciële vragen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag  
 
 A.1.  De RVA, appellant voor het verwijzende rechtscollege, is van mening dat artikel 10, achtste lid, van 
de voormelde wet van 25 april 1963 « betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale 
zekerheid en sociale voorzorg » in die zin moet worden geïnterpreteerd dat het de administrateur-generaal 
toestaat zijn bevoegdheid om de RVA voor de arbeidsrechtbanken te vertegenwoordigen te delegeren, aangezien 
die rechtbanken, sinds de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek, de enige rechtscolleges zijn die belast 
zijn met geschillen die onder de toepassing van de werkloosheidsreglementering vallen. Bij ontstentenis van een 
dergelijke interpretatie zou de RVA zich in een discriminerende situatie bevinden ten aanzien van de andere 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen, vermits dan enkel aan de administrateur-generaal van de 
RVA de mogelijkheid zou worden ontzegd zijn bevoegdheid de instelling te vertegenwoordigen in de geschillen 
waarvoor hij bevoegd is, te delegeren. 
 
 A.2.  Yolanda Flores Lopez, geïntimeerde voor het verwijzende rechtscollege, betoogt in hoofdorde dat de 
formulering van de prejudiciële vraag fout is, in zoverre zij artikel 10, achtste lid, beoogt en niet artikel 12, de 
enige bepaling van de wet van 25 april 1963 die, volgens haar, betrekking heeft op de rechtsvordering. 
 
 Het door de RVA aangevoerde artikel 10, achtste lid, zou enkel de vertegenwoordiging van de RVA voor 
de administratieve rechtscolleges beogen, terwijl enkel de voorzitter van het beheerscomité van de RVA en de 
administrateur-generaal van de RVA gezamenlijk de bevoegdheid hebben om de instelling te vertegenwoordigen 
in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en, inzonderheid om een verzoekschrift tot hoger beroep 
in te dienen, overeenkomstig artikel 12 van de voormelde wet. 
 
 A.3.  De Ministerraad voert aan dat artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek enkel de kwestie van de 
vertegenwoordiging regelt, terwijl de wet van 25 april 1963 de regels betreffende de bevoegdheid van de 
organen vaststelt. Die bevoegdheid wordt niet gedefinieerd op grond van de aangelegenheden maar op grond van 
de hoedanigheid van de organen. Hetzelfde geldt voor de persoon belast met het dagelijks beheer aan wie, naast 
die bevoegdheid ook « andere bevoegdheden » kunnen worden gedelegeerd (artikel 10, vijfde lid). Die persoon 
kan zelf de bevoegdheid krijgen om een deel van zijn bevoegdheden over te dragen (artikel 10, zesde lid). 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat wanneer de arbeidsgerechten zich moeten uitspreken over geschillen in 
verband met de wettigheid van bestuursbeslissingen, zij als administratieve rechtscolleges op « bijzonder 
gerechtelijk beroep » optreden. Het begrip « administratief rechtscollege » moet dus worden begrepen zoals 
bedoeld in artikel 10, achtste lid, zijnde in een functionele betekenis. De Ministerraad verwijst naar het arrest van 
het Hof nr. 207/2004 van 21 december 2004 en meent dat het Hof zich in casu heeft uitgesproken over die 
functionele aard van de toetsing vanwege de arbeidsgerechten. Derhalve stelt het Hof ofwel vast dat de 
arbeidsgerechten te dezen handelen als bijzondere administratieve rechtscolleges en moet de vertegenwoordiging 
van de rechtspersoon in rechte een regelmatig karakter vertonen, waardoor de prejudiciële vraag ontkennend 
dient te worden beantwoord, ofwel is het Hof van mening dat de arbeidsgerechten niet handelen als bijzondere 
administratieve rechtscolleges en is de prejudiciële vraag zonder voorwerp, vermits artikel 10, achtste lid, dan 
niet van toepassing is. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.4.  De RVA is van mening dat de redenering van het Hof in het arrest nr. 58/2000 van 17 mei 2000 te 
dezen kan worden getransponeerd : indien een niet ondertekend verzoekschrift tot hoger beroep geldig is, 
vermits het hoger beroep slechts de voortzetting uitmaakt van een hangend geding, moet een slecht ondertekend 
verzoekschrift eveneens worden aanvaard. De ondertekening van het verzoekschrift tot hoger beroep is geen 
noodzakelijke voorwaarde voor de geldigheid ervan, zodat het nutteloos is zich af te vragen of de persoon die het 
heeft ondertekend, bevoegd is. 
 
 A.5.  Yolanda Flores Lopez betoogt dat het eerste deel van de tweede prejudiciële vraag slecht 
geformuleerd is en dat het geen antwoord behoeft. Wat het tweede deel van de tweede vraag betreft, vraagt het 
verwijzende rechtscollege aan het Hof zich uit te spreken over een norm die het niet kan toetsen, aangezien het te 



 6

dezen een reglement van interne orde betreft. Ten slotte handelt het derde deel van de prejudiciële vraag niet 
over de problematiek van de ondertekening van de verzoekschriften tot hoger beroep maar over die van de 
rechtsvordering. In dat verband merkt de appellante voor het Arbeidshof op dat het verwijzende rechtscollege 
zich ervan heeft onthouden de bedoelde procedurele situaties te vergelijken. 
 
 A.6.  De Ministerraad doet opmerken dat, teneinde haar stelling te verdedigen, de appellante voor het 
verwijzende rechtscollege het instrumentum, met name het verzoekschrift tot hoger beroep, verwart met het 
negotium, zijnde de beslissing om hoger beroep in te stellen. 
 
 Ten aanzien van de eerste subvraag brengt de Ministerraad in herinnering dat het Gerechtelijk Wetboek de 
regels vaststelt betreffende de geldigheid van een document, terwijl de wet van 25 april 1963 de regels 
betreffende de bevoegdheid van vertegenwoordiging en handelen vaststelt. In de eerste subvraag wordt een 
vergelijking gemaakt van de geldigheidsvoorwaarden van een intellectuele handeling met de 
geldigheidsvoorwaarden van een document. 
 
 Aangezien de subvraag dus enkel de vergelijking van onvergelijkbare situaties tot voorwerp heeft, dient ze 
niet te worden beantwoord. 
 
 Ten aanzien van de tweede subvraag kan de interpretatie van de verwijzende rechter niet worden 
verantwoord, aangezien die interpretatie de tekst zelf en het voorwerp van artikel 10, vierde lid, en volgende, van 
de wet van 25 april 1963 schendt. 
 
 In die subvraag wordt de geldigheid van een beslissing vergeleken met de geldigheid van een document dat 
daarmee niet is gelijkgesteld. Bovendien wordt het onderscheid dat voortvloeit uit de door de rechter 
voorgestelde interpretatie niet redelijkerwijze verantwoord en zou het niet kunnen worden verantwoord, 
aangezien de wetgever niet vermocht een interpretatie te willen verantwoorden waarbij de in artikel 10, vierde 
lid, van de wet van 25 april 1963 bedoelde mogelijkheid van delegatie volledig wordt uitgehold. 
 
 Indien het Hof zou menen dat de voormelde vergelijking toch mogelijk is en vervolgens een discriminatie 
zou vaststellen, zou die discriminatie enkel kunnen bestaan om reden van een afwijkende interpretatie van de 
wet. De nuttige interpretatie van dezelfde bepaling zou de verschillende behandeling kunnen verantwoorden en 
dus tot een ontkennend antwoord op de prejudiciële vraag kunnen leiden. 
 
 In de derde subvraag wordt, volgens de Ministerraad, eveneens een onwerkzame vergelijking gemaakt, die 
bijgevolg geen antwoord behoeft. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.1.  De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op de voorwaarden waaronder de 

persoon belast met het dagelijks beheer van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 

namelijk de administrateur-generaal (artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 

25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering), overeenkomstig artikel 10, 

achtste lid, van de wet van 25 april 1963 « betreffende het beheer van de instellingen van 

openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg », aan een of meer personeelsleden 

zijn bevoegdheid om hem te vertegenwoordigen voor de rechtscolleges kan overdragen, in 
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vergelijking met de in artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde wijze 

van vertegenwoordiging in rechte van de rechtspersonen. 

 

 B.2.  Artikel 10 van de voormelde wet van 25 april 1963 bepaalt : 

 

 « De persoon belast met het dagelijks beheer, voert de beslissingen van het beheerscomité 
uit; hij verstrekt aan dit comité alle inlichtingen en onderwerpt het alle voorstellen, die voor 
de werking van de instelling nuttig zijn. 
 
 Hij woont de vergaderingen van het beheerscomité bij. 
 
 Hij leidt het personeel en zorgt, onder het gezag en de controle van het beheerscomité, 
voor de gang van zaken. 
 
 Hij oefent de bevoegdheden uit inzake het dagelijks beheer, zoals het huishoudelijk 
reglement deze bepaalt. 
 
 Het beheerscomité kan hem andere bepaalde bevoegdheden overdragen. 
 
 Voor een vlottere gang van zaken kan het beheerscomité binnen de grenzen en 
voorwaarden die het vaststelt, de met het dagelijks beheer belaste persoon machtigen een deel 
van de hem verleende bevoegdheden en het ondertekenen van sommige stukken en brieven 
over te dragen. 
 
 De persoon belast met het dagelijks beheer vertegenwoordigt de instelling in de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, en treedt rechtsgeldig in haar naam, en voor 
haar rekening op, zonder dat hij zulks door een beslissing van het beheerscomité moet staven. 
 
 Hij mag nochtans, met instemming van het beheerscomité, zijn bevoegdheid om op te 
treden namens de instelling voor de administratieve rechtscolleges in de geschillen omtrent de 
rechten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid aan een of meer leden van het 
personeel overdragen ». 
 

 B.3.1.  Volgens de RVA zou de in het geding zijnde bepaling een onverantwoord verschil 

in behandeling teweegbrengen tussen de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid 

en sociale voorzorg die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1 van de wet van 

25 april 1963 en de andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen in zoverre 

enkel aan de eerstgenoemden de verplichting zou worden opgelegd een striktere bepaling, die 

met betrekking tot de RVA achterhaald en volkomen betekenisloos is, in acht te nemen, 

terwijl de andere rechtspersonen artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen 

aanvoeren met betrekking tot hun recht om in rechte te treden. 
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 B.3.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat de ontvankelijkheid van 

het namens de RVA ingediende verzoekschrift tot hoger beroep tegen een door de 

arbeidsrechtbank gewezen vonnis wordt betwist, aangezien het is ingediend en ondertekend 

door een persoon die de delegatie niet onder de in artikel 10, achtste lid, van de voormelde 

wet van 25 april 1963 bedoelde voorwaarden heeft verkregen. 

 

 B.3.3.  Enkel artikel 10, achtste lid, van de voormelde wet wordt in de eerste prejudiciële 

vraag beoogd. 

 

 Aangezien die bepaling een delegatie « aan een of meer leden van het personeel » enkel 

mogelijk maakt « voor de administratieve rechtscolleges », dient, voor de gerechtelijke 

handelingen voor andere rechtscolleges, het voormelde artikel 12 van dezelfde wet te worden 

toegepast luidens hetwelk de instelling gezamenlijk wordt vertegenwoordigd door de persoon 

die met het dagelijks beheer is belast en door de voorzitter, onder voorbehoud van de 

vervangingen die bij hetzelfde artikel in geval van verhindering zijn toegestaan (Cass., 

18 september 2000, Arr. Cass., 2000, nr. 475; Cass., 18 maart 2002, Arr. Cass., 2002, 

nr. 187). 

 

 B.4.1.  Uit de beslissing waarbij aan het Hof vragen worden gesteld, blijkt dat enkel de 

bevoegdheid om namens de RVA in rechte te treden teneinde te beslissen om hoger beroep 

aan te tekenen tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank in het geding is. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.4.2.  Luidens artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen rechtspersonen enkel in 

rechte treden door tussenkomst van hun bevoegde organen, wat niet belet dat de wetgever de 

delegatie van die bevoegdheid aan andere personen toestaat, zoals personeelsleden die niet de 

hoedanigheid van orgaan hebben. 

 

 B.4.3.  Aldus kan de administrateur-generaal van de Rijksdienst der Pensioenen « met de 

instemming van het beheerscomité, zijn bevoegdheid om de instelling te vertegenwoordigen 

voor de gewone en de administratieve gerechten aan één of meer leden van het personeel 

overdragen » (artikel 19 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en 

andere bepalingen tot wijziging van het zesde en het zevende lid van artikel 49 van het 
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koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 

voor werknemers). Op dezelfde wijze kan, in de geschillen bedoeld in artikel 580, 8°, c, van 

het Gerechtelijk Wetboek, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met name 

verschijnen « bij monde van een door dit centrum afgevaardigd effectief lid of personeelslid » 

(artikel 728, § 3, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek). De Gemeenschaps- en 

Gewestelijke Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (FOREm) kan in rechte 

treden bij monde van een ambtenaar van die Dienst die wordt afgevaardigd op initiatief van 

zijn administrateur-generaal (artikel 17, achtste lid, van het decreet van het Waalse Gewest 

van 16 december 1988). 

 

 B.4.4.  Die overdracht van de bevoegdheid om in rechte te treden is evenzeer 

verantwoord voor de RVA die een aanzienlijk aantal dossiers beheert en moet beslissen om 

beroep in te stellen binnen de bepaalde termijnen op straffe van onontvankelijkheid. 

 

 B.4.5.  In zoverre de in het geding zijnde bepaling het niet mogelijk maakt, met de 

instemming van het beheerscomité, de bevoegdheid om namens de RVA in rechte te treden 

voor de arbeidsgerechten, over te dragen aan één of meer personeelsleden, voert ze een 

verschil in behandeling in dat niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.4.6.  Artikel 10, achtste lid, van de wet van 25 april 1963 kan evenwel ook zo worden 

geïnterpreteerd dat voor alle geschillen over rechten ontstaan uit de 

werkloosheidsreglementering een delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid mogelijk is 

voor de geschillen die voor de arbeidsgerechten worden gebracht. 

 

 Immers, sinds de inwerkingtreding van artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 

(wet van 10 oktober 1967), neemt de arbeidsrechtbank kennis van de geschillen betreffende 

de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke 

voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld in dat artikel, waaronder de wetten en 

verordeningen inzake werkloosheid. 

 

 B.4.7.  In die interpretatie is artikel 10, achtste lid, van de wet van 25 april 1963 

bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.5.  Rekening houdend met het antwoord op de eerste prejudiciële vraag en met het feit 

dat, naar luid van de verwijzingsbeslissing zelf, de vraag over de hoedanigheid van de 

ondertekenaar van de akte van hoger beroep verband houdt met die over de ontvankelijkheid 

van de akte van hoger beroep die is ingediend door het orgaan via hetwelk de RVA in rechte 

kan treden, staat het aan de verwijzende rechter te oordelen of het antwoord op de tweede 

prejudiciële vraag nog nuttig is om het geschil op te lossen. 

 

 B.6.  De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In de interpretatie volgens welke artikel 10, achtste lid, van de wet van 25 april 1963 

betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale 

voorzorg niet van toepassing is op procedures van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

voor de arbeidsgerechten, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  In de interpretatie volgens welke artikel 10, achtste lid, van de wet van 25 april 1963 

betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale 

voorzorg ook van toepassing is op procedures van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

voor de arbeidsgerechten, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 -  De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 18 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4714 

 
 

Arrest nr. 13/2010 
van 18 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 350, 356-1, tweede lid, en 370, 

§ 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter M. Melchior, waarnemend voorzitter, en 

de rechters R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, 

E. Derycke en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap 

van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 8 mei 2009 in zake Ludwig Van Wambeke tegen Lucienne 
Van Ryckeghem en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
26 mei 2009, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 350 (nieuw) alsook artikel 370, § 4 (oud) en artikel 356 - 1, tweede 
lid van het Burgerlijk Wetboek (nieuw) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 8 
E.V.R.M. in de mate aan de vaststelling van de afstamming van een natuurlijk en nadien 
geadopteerd kind geen ander gevolg toekomt dan de verbodsbepalingen van de artikelen 161 
tot 164 van het Burgerlijk Wetboek, dit in tegenstelling tot een dergelijke vaststelling van de 
afstamming ten aanzien van een niet geadopteerd natuurlijk kind waaraan alle gevolgen 
verbonden zijn van artikel 334 van het Burgerlijk Wetboek ? 
 
 2.  Schendt artikel 350 (nieuw) alsook artikel 370, § 4 (oud) en artikel 356 - 1, 2° lid van 
het Burgerlijk Wetboek (nieuw) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 8 E.V.R.M. 
in de mate dat de volle adoptie wel kan herroepen worden wanneer een tweede volle adoptie 
volgt, terwijl de volle adoptie niet kan herroepen worden wanneer de geadopteerde, na 
vaststelling van de vaderlijke afstamming terug met zijn biologische vader wenst verbonden 
te worden op basis van artikel 334 van het Burgerlijk Wetboek ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Ludwig Van Wambeke, wonende te 8370 Uitkerke, Blankenbergse Dijk 164; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Louf, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Verdonck, advocaat bij de 
balie te Brugge, voor Ludwig Van Wambeke; 
 
 .  Mr. J. Mosselmans loco Mr. P. Peeters en Mr. A. Vandaele, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In de procedure voor de verwijzende rechter wordt vastgesteld dat de inmiddels overleden Eric Loosvelt, 
echtgenoot van Lucienne Van Ryckeghem en vader van Rik Loosvelt, tevens de vader is van Ludwig 
Van Wambeke, die in 1971 werd geadopteerd door Marc Van Wambeke en Nelly Hostens. Het betrof een volle 
adoptie, toen « wettiging door adoptie » genoemd. 
 
 De partijen zijn het niet eens over de gevolgen van die vaststelling van het vaderschap. Volgens Ludwig 
Van Wambeke moeten daaraan alle rechtsgevolgen worden verbonden waarin artikel 334 van het Burgerlijk 
Wetboek voorziet. Hij meent aanspraak te kunnen maken op dezelfde rechten, met name inzake erfenis, als de 
wettelijke kinderen van Eric Loosvelt. 
 
 Lucienne Van Ryckeghem en Rik Loosvelt beroepen zich op de artikelen 350, tweede lid, en 356-1 van het 
Burgerlijk Wetboek. Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van een andere persoon 
dan de adoptant of adoptanten nadat het vonnis van adoptie in kracht van gewijsde is gegaan, maakt daaraan 
geen einde. Indien het om een gewone adoptie gaat, heeft de vaststelling van de afstamming gevolgen voor 
zover zij niet strijdig zijn met de adoptie. Indien het een volle adoptie betreft, heeft de vaststelling van de 
afstamming slechts de toepassing van de verbodsbepalingen inzake het huwelijk, bedoeld in de artikelen 161 tot 
164 van het Burgerlijk Wetboek, tot gevolg. 
 
 Alvorens uitspraak te doen, stelt de verwijzende rechter de hiervoor aangehaalde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, wijst Ludwig Van Wambeke erop dat een niet-geadopteerd 
kind steeds over de mogelijkheid beschikt om de afstamming ten aanzien van zijn biologische ouders te doen 
vaststellen en op grond daarvan erfrechtelijke aanspraken te laten gelden. Een geadopteerd kind kan eveneens de 
afstamming ten aanzien van zijn biologische ouders doen vaststellen, maar dat heeft geen ander gevolg dan dat 
de verbodsbepalingen inzake het huwelijk, bedoeld in de artikelen 161 tot 164 van het Burgerlijk Wetboek, van 
toepassing worden. De verwantschapsband tussen de geadopteerde en zijn biologische ouders blijft verbroken. 
Daar komt bij dat de geadopteerde geen inspraak had bij de adoptie en die ook niet kan herroepen. 
 
 Ludwig Van Wambeke ziet daarin een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en een schending van de rechten van het kind. In het arrest nr. 117/2001 van 3 oktober 2001 
oordeelde het Hof dat de onherroepelijkheid van de volle adoptie de stabiliteit van het statuut van het adoptieve 
kind beoogt, waarmee voorrang wordt gegeven aan het belang van het kind, maar in casu kan de 
onherroepelijkheid van de volle adoptie geenszins in het belang van het kind worden geacht. Vijf jaar na de 
adoptie zou Marc Van Wambeke immers zijn echtgenote (en geadopteerde zoon) hebben verlaten en nog eens 
negen jaar later werd de echtscheiding door onderlinge toestemming toegestaan. 
 
 Ludwig Van Wambeke verwijst voorts naar de arresten nrs. 67/97, 53/2000 en 117/2001. Hij besluit dat er 
geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat om aan de vaststelling van de afstamming van een 
geadopteerd kind niet dezelfde rechtsgevolgen te verbinden als aan de vaststelling van de afstamming van enig 
ander kind, zodat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zouden zijn geschonden. 
 
 A.1.2.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, zegt Ludwig Van Wambeke niet in te zien waarom, met 
toepassing van het voormelde arrest nr. 117/2001, zijn volle adoptie door Marc Van Wambeke niet kan worden 
herroepen. Het enige verschil met dat arrest is dat er geen nieuwe volle adoptie volgt. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad werpt in de eerste plaats op dat de tweede prejudiciële vraag onontvankelijk is 
omdat Ludwig Van Wambeke geen discriminatie kan aanvoeren tegen de ten volle geadopteerde die opnieuw 
zou worden geadopteerd na herroeping van de eerste adoptie. Een dergelijke tweede adoptie is overeenkomstig 
artikel 355 van het Burgerlijk Wetboek enkel mogelijk wanneer de betrokkene op het ogenblik van de tweede 
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adoptie minderjarig is. Ludwig Van Wambeke wordt dan ook, wat de herroeping van de adoptie betreft, op 
dezelfde wijze behandeld als andere meerderjarigen die de eerste keer ten volle werden geadopteerd. 
 
 In zoverre de tweede prejudiciële vraag toch ontvankelijk zou worden geacht, is het verschil in behandeling 
dat erin wordt uiteengezet volgens de Ministerraad redelijk verantwoord. Wanneer na een volle adoptie enkel 
een biologische afstammingsband wordt vastgesteld, wordt niet in opvang van de geadopteerde voorzien. 
Wanneer de geadopteerde daarentegen opnieuw wordt geadopteerd, neemt de tweede adoptant het op zich de 
minderjarige ook op te vangen. Het zou derhalve niet onredelijk zijn om ten aanzien van de geadopteerde van 
wie na de adoptie enkel de afstamming werd vastgesteld, de adoptie niet te herroepen. 
 
 A.2.2.  Ook het in de eerste prejudiciële vraag aangeklaagde verschil in behandeling is volgens de 
Ministerraad redelijk verantwoord. Als de minderjarige reeds ten volle werd geadopteerd door een derde vóór de 
vaststelling van de biologische afstamming, dan kunnen uit die vaststelling redelijkerwijze niet alle gevolgen 
van de afstamming voortvloeien overeenkomstig artikel 334 van het Burgerlijk Wetboek. De voorafgaande 
adoptie blijft immers bestaan. De Ministerraad verwijst eveneens naar het arrest nr. 117/2001, waaruit blijkt dat 
de wetgever met de figuur van de volle adoptie en de onherroepelijkheid van de volle adoptie, de gelijkstelling 
met de gewone afstammingsband heeft nagestreefd, alsook het verbreken van alle banden met de 
oorspronkelijke familie. Wat de uitzondering van de huwelijksbeletsels betreft, verwijst de Ministerraad naar de 
verantwoording die het Hof ter zake heeft gegeven in het arrest nr. 157/2006. 
 
 Indien het Hof de eerste prejudiciële vraag bevestigend zou beantwoorden, dan zou dat volgens de 
Ministerraad tot de kennelijk onredelijke situatie kunnen leiden waarbij de geadopteerde ten aanzien van wie 
nadien de biologische afstamming wordt vastgesteld, rechten zou kunnen laten gelden in twee families, zijn 
adoptiefamilie en zijn biologische familie. De bescherming die een geadopteerde geniet in het licht van artikel 8 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens kan niet zover strekken dat ook het recht op eerbiediging 
van het privéleven van de biologische familie mag worden verstoord. Minstens zou het overeenkomstig lid 2 van 
die bepaling redelijk verantwoord zijn om de toepassing van het recht op eerbiediging van het privéleven van de 
ten volle geadopteerde niet uit te breiden tot zijn biologische familie, in het licht van de integriteit van de 
adoptiefamilie. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 334 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Ongeacht de wijze waarop de afstamming is vastgesteld, hebben de kinderen en hun 
afstammelingen dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van de ouders en 
hun bloed- en aanverwanten en hebben de ouders en hun bloed- en aanverwanten dezelfde 
rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van de kinderen en hun afstammelingen ». 
 

 Artikel 350 van hetzelfde Wetboek bepaalt : 

 

 « Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van de adoptant of van 
een van de adoptanten nadat het vonnis van adoptie in kracht van gewijsde is gegaan, maakt 
vanaf dat tijdstip en voor de toekomst een einde aan de adoptie ten aanzien van die adoptant 
of van die adoptanten.  
 
 Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van een andere persoon 
dan de adoptant of de adoptanten nadat het vonnis van adoptie in kracht van gewijsde is 
gegaan, maakt daaraan geen einde. Indien het om een gewone adoptie gaat, heeft deze 
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afstamming gevolgen voorzover deze niet strijdig zijn met die van de adoptie. Indien het een 
volle adoptie betreft, heeft die afstamming slechts de toepassing van de verbodsbepalingen 
inzake het huwelijk bedoeld in de artikelen 161 tot 164 tot gevolg ». 
 

 Artikel 356-1 van hetzelfde Wetboek bepaalt : 

 

 « De volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen een statuut met dezelfde 
rechten en verplichtingen, als ware het kind geboren uit de adoptant of uit de adoptanten.  
 
 Onder voorbehoud van de huwelijksbeletsels omschreven in de artikelen 161 tot 164, 
houdt het kind dat ten volle is geadopteerd, op tot zijn oorspronkelijke familie te behoren.  
 
 Kinderen of adoptieve kinderen van de echtgenoot van de adoptant of van de persoon met 
wie hij samenwoont, zelfs overleden, houden evenwel niet op te behoren tot de familie van 
die echtgenoot of van de persoon met wie wordt samengewoond. Indien deze nog in leven is, 
wordt het ouderlijk gezag over de geadopteerde gezamenlijk uitgeoefend door de adoptant en 
die echtgenoot of persoon met wie wordt samengewoond ». 
 

 Artikel 370, § 4, van hetzelfde Wetboek, dat eveneens in de prejudiciële vraag wordt 

vermeld maar dat werd opgeheven bij artikel 3 van de wet van 24 april 2003 tot hervorming 

van de adoptie, bepaalde : 

 

 « De vaststelling van de afstamming van een kind na het vonnis of het arrest dat de volle 
adoptie homologeert of uitspreekt, heeft geen ander gevolg dan de verbodsbepalingen van de 
artikelen 161 tot 164 inzake huwelijk ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of de vermelde bepalingen 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens schenden doordat de vaststelling van de afstamming 

van een geadopteerd kind geen ander gevolg heeft dan dat de verbodsbepalingen inzake het 

huwelijk van toepassing worden, terwijl de vaststelling van de afstamming van een niet-

geadopteerd kind alle gevolgen inzake afstamming doet ontstaan (eerste vraag) en doordat de 

volle adoptie kan worden herroepen wanneer een tweede volle adoptie volgt, terwijl de volle 

adoptie niet kan worden herroepen na vaststelling van de afstamming van de geadopteerde 

(tweede vraag). 

 

 B.3.  De vordering voor de verwijzende rechter is ingesteld door een meerderjarige 

geadopteerde. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die situatie. 
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 B.4.  Aangezien meerderjarigen niet meer voor volle adoptie in aanmerking komen 

(artikel 355 van het Burgerlijk Wetboek), kan de hypothese bedoeld in de tweede prejudiciële 

vraag (herroeping van volle adoptie wanneer een tweede volle adoptie volgt) zich niet 

voordoen. De in het geding zijnde bepalingen doen derhalve ten aanzien van meerderjarige 

geadopteerden niet het voorgelegde verschil in behandeling ontstaan. 

 

 De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.5.  Met de regel dat de volle adoptie aan het kind en zijn afstammelingen een statuut 

met dezelfde rechten en verplichtingen verleent, als ware het kind geboren uit de adoptant of 

uit de adoptanten, en dat het ten volle geadopteerde kind ophoudt tot zijn oorspronkelijke 

familie te behoren, onder voorbehoud van de huwelijksbeletsels (artikel 356-1, eerste en 

tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek), zelfs indien achteraf de afstamming van de 

geadopteerde ten aanzien van een andere persoon dan de adoptant of de adoptanten wordt 

vastgesteld (artikel 350, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek), heeft de wetgever, 

enerzijds, de gelijkstelling met de gewone afstammingsband nagestreefd en, anderzijds, de 

stabiliteit van de verwantschapsbanden en de gezinsomgeving van de geadopteerde willen 

waarborgen. 

 

 Het verschil in behandeling, wat de gevolgen inzake vaststelling van de afstamming 

betreft, tussen ten volle geadopteerden en niet-geadopteerden steunt op een objectief 

criterium, dat relevant is ten aanzien van de voormelde doelstelling. 

 

 Aangezien de ten volle geadopteerde een volledige gelijkstelling geniet met de kinderen 

geboren uit de adoptant of de adoptanten, doen de in het geding zijnde bepalingen geen 

onevenredige gevolgen ontstaan in zoverre zij hem verhinderen, wanneer de afstamming van 

de geadopteerde ten aanzien van een andere persoon dan de adoptant of de adoptanten wordt 

vastgesteld, dezelfde rechten en verplichtingen te hebben als de andere kinderen van de 

voormelde andere persoon. 

 

 Het in de eerste prejudiciële vraag voorgelegde verschil in behandeling is derhalve niet 

onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 B.6.  Het onderzoek van de in het geding zijnde bepalingen ten aanzien van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.7.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Ten aanzien van een meerderjarige geadopteerde schenden artikel 350, artikel 356-1, 

tweede lid, en het bij de wet van 24 april 2003 opgeheven artikel 370, § 4, van het Burgerlijk 

Wetboek niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 18 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4715 

 
 

Arrest nr. 14/2010 
van 18 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 37quinquies, § 1, van het Strafwetboek, 

zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als 

autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken, gesteld door de Politierechtbank te 

Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 25 mei 2009 in zake Etienne Meermans tegen het Vlaamse Gewest en de 
nv « Mobral », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2009, 
heeft de Politierechtbank te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 37quinquies, § 1, van het Strafwetboek, ingevoegd bij artikel 3 van de 
wet van 17 april 2002, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het artikel, op die 
wijze uitgelegd dat degene die tot een werkstraf werd veroordeeld en zich voor de uitvoering 
van de werkstraf op de weg van en naar het hem opgelegde werk begeeft, indien hij op de weg 
slachtoffer is van een ongeval geen aanspraak kan maken op vergoeding op grond van de 
arbeidsongevallenwet zoals voorzien voor werknemers uit de private en de overheidssector 
overeenkomstig de wet van 10 april 1971, aldus het slachtoffer die bepaalde vergoeding niet 
toekent terwijl het geviseerde artikel wel bepaalt dat het werk wordt uitgevoerd onder toezicht 
van (de in de tekst bepaalde diensten van) het ministerie van justitie ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Mobral », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 december 2009 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 12 januari 2010, na de Ministerraad te hebben 
gevraagd uiterlijk op 7 januari 2010 ter griffie de tekst neer te leggen van de overeenkomst met 
Ethias waarvan sprake in zijn memorie van 14 september 2009 (punt 19), meer bepaald in de 
versie van toepassing ten tijde van het kwestieuze ongeval van 4 december 1997, en daarvan 
binnen dezelfde termijn kopie te bezorgen aan de andere partij in de zaak, namelijk de 
nv « Mobral ». 
 
 De Ministerraad heeft een kopie van een verzekeringspolis van de Onderlinge 
Maatschappij der Openbare Besturen voor een « collectieve verzekering tegen ongevallen » 
alsook van een polis voor de « verzekering der burgerlijke aansprakelijkheid en tegen 
lichamelijke ongevallen » van dezelfde maatschappij (OMOB - thans Ethias) ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. De Vlieger, advocaat bij de balie te Gent, voor de nv « Mobral »; 
 
 .  Mr. J. Mosselmans, tevens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en M. Melchior verslag 
uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de voorafgaande rechtspleging 
 
 Etienne Meermans werd het slachtoffer van een ongeval op de openbare weg, waarbij hij verwondingen 
opliep met een blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg. 
 
 Hij vordert vergoeding voor de geleden schade voor de verwijzende rechter. De nv « Mobral », die samen 
met het Vlaamse Gewest aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval, voert aan dat het te dezen om een 
arbeidsongeval zou gaan, nu de betrokkene onderweg was voor de uitvoering van een alternatieve straf onder 
toezicht en controle van de Federale Overheidsdienst Justitie. 
 
 De verwijzende rechter neemt er in zijn tussenvonnis van 22 december 2008 akte van dat E. Meermans in 
zijn conclusies preciseert « dat hij niet gebonden was door een arbeidsovereenkomst, maar dat hij zich op het 
tijdstip van het ongeval naar huis begaf van de dienstverleningsplaats waar hij dienst verleende in uitvoering van 
een alternatieve straf (werkstraf ?) ». De verwijzende rechter overweegt dat hij « derhalve verzekerd [zou] zijn 
tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van de straf, maar [dat] de 
weg van huis naar en van de werkzaamheden […] niet verzekerd [zou] zijn ». 
 
 De nv « Mobral » vordert dat een prejudiciële vraag zou worden gesteld over de mogelijke ongelijkheid, op 
het stuk van de vergoeding voor een arbeidsongeval, tussen de situatie van een werknemer uit de privésector of 
de overheidssector en de situatie van personen zoals E. Meermans. 
 
 Na de nv « Mobral » te hebben uitgenodigd om een prejudiciële vraag te formuleren met het oog op een 
concrete aanwijzing van de wetsbepaling die discriminerend wordt geacht en met opgave van het motief waaruit 
de discriminatie zou moeten blijken, stelt de verwijzende rechter de hiervoor geciteerde prejudiciële vraag.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De nv « Mobral » is van mening dat alle werknemers die arbeidsprestaties leveren onder het gezag 
van een werkgever - te dezen de Federale Overheidsdienst Justitie - naar analogie met de regeling van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 verzekerd moeten worden voor de risico’s eigen aan arbeid en aan 
arbeidsongevallen op de weg van en naar het werk. 
 
 A.1.2.  De nv « Mobral » doet opmerken dat voor verschillende situaties die vergelijkbaar zijn met de 
huidige een regeling is uitgewerkt, met name : 
 
 -  voor personen gebonden door een overeenkomst voor beroepsopleiding, voor wie de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening een verzekering dient af te sluiten die de stagiairs gelijkwaardige voordelen toekent 
(artikelen 95, § 1, en 116 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de 
organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding); 
 



 4

 -  voor onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst waarbij zij niet verbonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst en die vallen onder de arbeidsongevallenwet, hoewel zij geen loon verwerven; 
 
 -  voor kandidaat-ondernemers in activiteitencoöperaties, die krachtens het koninklijk besluit van 15 juni 
2009 houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een 
activiteitencoöperatie, gedekt zijn door de Arbeidsongevallenwet. 
 
 A.1.3.  De nv « Mobral » besluit dat indien E. Meermans activiteiten uitvoert in het kader van 
artikel 37quinquies van het Strafwetboek, hij geacht moet worden gedekt te zijn door de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 en dat hij door de Federale Overheidsdienst Justitie vergoed moet worden, indien men niet wil 
dat dergelijke personen worden gediscrimineerd ten aanzien van andere categorieën van werknemers of daarmee 
gelijkgestelde personen. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad doet opmerken dat E. Meermans niet is veroordeeld tot een werkstraf in de zin van 
artikel 37quinquies van het Strafwetboek, maar een dienstverlening uitvoerde in opdracht van het parket 
overeenkomstig de modaliteiten van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering. 
 
 Volgens de Ministerraad is de prejudiciële vraag, die uitsluitend betrekking heeft op het stelsel van de 
werkstraf, dan ook zonder voorwerp. Aangezien de prejudiciële vraag niets uit te staan heeft met het 
bodemgeschil en dus niet bijdraagt tot de oplossing van dat geschil, dient de prejudiciële vraag als niet-
ontvankelijk te worden afgewezen. 
 
 A.2.2.  In de veronderstelling dat de prejudiciële vraag zou worden geherformuleerd, dient deze naar het 
oordeel van de Ministerraad ontkennend te worden beantwoord. 
 
 De Ministerraad doet opmerken dat de arbeidsongevallenwet van toepassing is op werknemers en 
werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden en dat een arbeidsongeval een ongeval is dat 
plaatsvindt naar aanleiding van een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst primeert de wilsvrijheid 
tussen de partijen. 
 
 Een werkstraf of een dienstverlening kan bezwaarlijk worden gelijkgesteld met prestaties in het raam van 
een arbeidsovereenkomst. Er is immers geen sprake van enige wilsvrijheid om een overeenkomst tot stand te 
brengen. Weliswaar moet de betrokkene zijn instemming geven met de werkstraf of dienstverlening, maar dan 
nog is er geen sprake van enige arbeidsovereenkomst. 
 
 De betrokkene verricht geenszins arbeid tegen loon, wat eveneens een constitutief bestanddeel is van een 
arbeidsovereenkomst. De betrokkene voert het werk kosteloos uit als een vorm van herstel aan de samenleving. 
 
 De Ministerraad is dan ook van mening dat de situatie van werknemers die prestaties leveren in het kader 
van een arbeidsovereenkomst niet vergelijkbaar is met die van personen die veroordeeld zijn tot een werkstraf. 
Minstens is er een redelijke verantwoording voor de uitsluiting van een tot een werkstraf veroordeelde persoon 
uit het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet. Zulks geldt ook ten aanzien van de persoon die een 
dienstverlening uitvoert. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad doet opmerken dat de Federale Overheidsdienst Justitie jaarlijks met de 
verzekeringsmaatschappij nv « Ethias » een verzekering afsluit die geneeskundige of andere kosten dekt in het 
geval waarin een veroordeelde het slachtoffer wordt van een ongeval bij de uitvoering van een werkstraf. 
Ofschoon de betrokkene geen aanspraak kan maken op een vergoeding op grond van de arbeidsongevallenwet, is 
hij wel verzekerd voor kosten als gevolg van een ongeval. Van enige discriminatie tussen een veroordeelde en 
een werknemer is er dan ook geen sprake. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de arbeidsongevallenwet niet van toepassing is op overheidspersoneel, 
in tegenstelling tot wat de verwijzende rechter stelt. Volgens de Ministerraad dient niet nader te worden ingegaan 
op een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel tussen veroordeelden en overheidspersoneel. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de pertinentie van de prejudiciële vraag 

 

 B.1.  Met de prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het 

discriminerend is dat een persoon die is veroordeeld tot een werkstraf overeenkomstig 

artikel 37quinquies, § 1, van het Strafwetboek en die op de weg naar of van dat werk het 

slachtoffer is van een ongeval, geen aanspraak kan maken op enige vergoeding op grond van 

de arbeidsongevallenwetgeving, ook al geschiedt het werk overeenkomstig de in het geding 

zijnde bepaling onder het toezicht van de Federale Overheidsdienst Justitie. 

 

 B.2.  De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vraag niet ontvankelijk is omdat een 

oordeel van het Hof over artikel 37quinquies, § 1, van het Strafwetboek niet zou kunnen 

bijdragen tot de oplossing van het bodemgeschil, aangezien er te dezen geen sprake zou zijn van 

enige uitvoering van een werkstraf in de zin van de in het geding zijnde bepaling, maar van de 

uitvoering van een dienstverlening overeenkomstig artikel 216ter van het Wetboek van 

strafvordering. 

 

 B.3.  In de regel komt het de verwijzende rechter toe de normen vast te stellen die 

toepasselijk zijn op het hem voorgelegde geschil. Wanneer evenwel aan het Hof bepalingen 

worden voorgelegd die klaarblijkelijk niet op het bodemgeschil kunnen worden toegepast, 

onderzoekt het Hof de grondwettigheid van zulke bepalingen niet. 

 

 B.4.  De door een van de verwerende partijen voor de verwijzende rechter gesuggereerde 

prejudiciële vraag heeft betrekking op de hypothese van de uitvoering van een werkstraf 

overeenkomstig artikel 37quinquies, § 1, van het Strafwetboek, dat bepaalt : 

 

 « Wie overeenkomstig artikel 37ter tot een werkstraf is veroordeeld, wordt gevolgd door 
een justitieassistent van de Dienst justitiehuizen van [de] FOD Justitie van het gerechtelijk 
arrondissement van zijn verblijfplaats. 
 
 Op de tenuitvoerlegging van de werkstraf wordt toegezien door de probatiecommissie 
van de verblijfplaats van de veroordeelde, waaraan de justitieassistent rapporteert ». 
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 Die bepaling maakt deel uit van afdeling Vbis (« De werkstraf »), die bij wet van 17 april 

2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 

(Belgisch Staatsblad, 7 mei 2002, pp. 19021 e.v.) is ingevoegd in boek I, hoofdstuk II 

(« Straffen »), van het Strafwetboek. 

 

 De in het geding zijnde bepaling is krachtens artikel 15 van de voormelde wet van 

17 april 2002 in werking getreden op de datum van bekendmaking van die wet in het Belgisch 

Staatsblad, dit is op 7 mei 2002. 

 

 Uit de gegevens van het dossier voor de verwijzende rechter (tussenvonnissen van 

19 januari 2004 en 26 februari 2007) blijkt dat het ongeval op de openbare weg dat aanleiding 

is tot de vordering tot schadevergoeding dateert van 4 december 1997. 

 

 Uit wat voorafgaat volgt dat het voormelde ongeval ratione temporis kennelijk niet het 

gevolg kan zijn van een activiteit naar aanleiding van de uitvoering van een werkstraf in de 

zin van de in het geding zijnde bepaling. 

 

 Het Hof kan derhalve niet ingaan op de prejudiciële vraag, die betrekking heeft op een 

bepaling die kennelijk geen verband houdt met de zaak voor de verwijzende rechter. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 18 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4717 

 
 

Arrest nr. 15/2010 
van 18 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 50 van het Wetboek der successierechten, 

gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen en E. Derycke, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 19 mei 2009 in zake Peter De Ceulaer en Nathalie De Ceulaer tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2009, 
heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 50 W. Succ. (Vlaams Gewest), zoals gewijzigd door artikel 45 van het 
decreet van 21 december 2001 (B.S., 14 februari 2002) de artikelen 10, 11 of 172 van de 
Grondwet, doordat daarin de gelijkschakeling met een relatie in de rechte lijn wordt beperkt 
tot de relatie stiefouder-stiefkind, met uitsluiting van de relatie stiefgrootouder-stiefkleinkind, 
en deze uitsluiting een discriminatie uitmaakt tegenover de situatie van gewone (natuurlijke) 
kleinkinderen, die krachtens artikel 48 W. Succ. wel van het tarief in de rechte lijn kunnen 
genieten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Peter De Ceulaer, wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 87, en Nathalie De Ceulaer, 
wonende te 2600 Berchem, Fruithoflaan 4; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 De Vlaamse Regering heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Lips, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. H. Symoens en Mr. J. Schrijvers, 
advocaten bij de balie te Antwerpen, voor Peter De Ceulaer en Nathalie De Ceulaer; 
 
 .  Mr. N. Muyshondt loco Mr. W. Huber, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De betwisting voor de verwijzende rechter betreft het toe te passen tarief inzake successierechten tussen 
stiefgrootouders en stiefkleinkinderen. 
 
 De eisers voor de verwijzende rechter zijn wettige kinderen van de niet-vooroverleden stiefdochter van 
wijlen G. Loix en werden, met drie anderen, aangewezen als algemene legataris voor één vijfde van de volle 
eigendom van de nalatenschap van laatstgenoemde. 
 
 De door de eisers betaalde successierechten werden overeenkomstig artikel 48 van het Wetboek der 
successierechten, zoals van toepassing voor het Vlaams Gewest, berekend tegen het tarief toepasselijk tussen 
andere personen dan personen in de rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden. Hun verzoek tot toekenning van 
het voordelige tarief dat geldt bij vererving in de rechte lijn werd door de gewestelijke directeur afgewezen. 
 
 Voor de Rechtbank van eerste aanleg voerden de eisers aan dat artikel 50 van het Wetboek der 
successierechten, zoals van toepassing voor het Vlaams Gewest, een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet en/of artikel 172 van de Grondwet doordat het bij het bepalen van de successierechten 
verkrijgingen door stiefkinderen gelijkstelt met verkrijgingen in de rechte lijn, terwijl het dat niet doet met 
verkrijgingen door stiefkleinkinderen. De Rechtbank besloot daarop in haar tussenvonnis van 31 januari 2005 tot 
het stellen van een prejudiciële vraag over de bestaanbaarheid van artikel 50 van het Wetboek der 
successierechten met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
 In zijn arrest nr. 181/2005 van 7 december 2005 heeft het Hof geoordeeld dat het voormelde artikel 50 de 
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet schendt « doordat het voor de vererving tussen een stiefgrootouder 
en een stiefkleinkind niet het tarief voor een vererving in de rechte lijn toepasselijk maakt ». 
 
 Bij haar eindvonnis van 15 januari 2007 verklaarde de Rechtbank van eerste aanleg de vordering 
ongegrond, na vastgesteld te hebben dat de nieuwe, geherformuleerde prejudiciële vraag die werd gesuggereerd, 
reeds door het Grondwettelijk Hof was beantwoord.  
 
 Voor de verwijzende rechter stellen de eisers hoger beroep tegen dat vonnis in en verzoeken zij een nieuwe 
prejudiciële vraag aan het Hof te stellen. De verwijzende rechter overweegt dat, gelet op de formulering van de 
prejudiciële vraag die in het voormelde arrest nr. 181/2005 werd beantwoord, het Grondwettelijk Hof niet kon 
nagaan of het onderscheid in verkrijging tussen grootouders en kleinkinderen, enerzijds, en stiefgrootouders en 
stiefkleinkinderen, anderzijds, objectief en redelijk is verantwoord. In tegenstelling tot kleinkinderen die het 
tarief in de rechte lijn kunnen genieten wanneer zij van hun grootouders erven, kunnen stiefkinderen dat tarief 
niet genieten wanneer zij van hun stiefgrootouders erven. Nochtans maken noch de kleinkinderen, noch de 
stiefkleinkinderen doorgaans deel uit van het kerngezin van de (stief)grootouders. Bijgevolg is de verwijzende 
rechter van oordeel dat het Hof in zijn arrest nr. 181/2005 geen uitspraak heeft gedaan over de vraag of het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie al dan niet is geschonden, wanneer op het vlak van de toepassing 
van de tarieven inzake successierechten, een onderscheid wordt gemaakt tussen de verhouding stiefgrootouders-
stiefkleinkinderen, enerzijds, en de verhouding grootouders-kleinkinderen, anderzijds. Vervolgens stelt de 
verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de eisers voor de verwijzende rechter 
 
 A.1.1.  Volgens artikel 50 van het Wetboek der successierechten, zoals vervangen bij artikel 45 van het 
decreet van het Vlaams Parlement van 21 december 2001, wordt een verkrijging tussen een stiefouder en een 
stiefkind gelijkgesteld met een verkrijging in de rechte lijn. 
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 A.1.2.  Uit de toelichting bij het vermelde decreet blijkt dat de gelijkstelling van de relatie tussen een 
stiefouder en een stiefkind met de relatie in de rechte lijn wordt gebaseerd op de hechte band die beide relaties 
kenmerken en op de onderhoudsplicht van stiefouders ten aanzien van hun stiefkinderen. 
 
 De verhouding tussen de stiefgrootouder en zijn of haar kleinkinderen kan een even hechte band uitmaken 
als die tussen een grootouder en zijn of haar kleinkinderen. Er is dan ook geen objectieve en redelijke 
verantwoording om inzake successierechten het tarief in de rechte lijn te beperken tot de relatie tussen de 
stiefouder en het stiefkind, zonder ze uit te breiden tot het stiefkleinkind. 
 
 A.1.3.  De overwegingen van het arrest nr. 181/2005 waarin de mogelijke discriminatie tussen stiefkind en 
stiefkleinkind werd onderzocht, zijn niet pertinent wanneer, zoals te dezen, de mogelijke discriminatie tussen 
kleinkinderen en stiefkleinkinderen aan de orde is. 
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.2.1.  In zoverre aan het Hof opnieuw een vraag wordt gesteld over de bestaanbaarheid van de in het 
geding zijnde bepaling met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, doordat de gelijkschakeling met een 
relatie in de rechte lijn wordt beperkt tot de relatie stiefouder-stiefkind, met uitsluiting van de relatie 
stiefgrootouder-stiefkleinkind, is de Vlaamse Regering van oordeel dat het Hof in zijn arrest nr. 181/2005 reeds 
over een vraag met hetzelfde onderwerp uitspraak heeft gedaan.  
 
 A.2.2.  In zoverre aan het Hof een vraag wordt gesteld over het verschil in behandeling tussen 
kleinkinderen en stiefkleinkinderen, betoogt de Vlaamse Regering dat het Hof die vraag in hetzelfde arrest 
nr. 181/2005 reeds heeft beantwoord. Immers, in dat arrest oordeelde het Hof in algemene zin dat artikel 50 van 
het Wetboek der successierechten de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet schendt « doordat het voor de 
vererving tussen een stiefgrootouder en een stiefkleinkind niet het tarief voor een vererving in de rechte lijn 
toepasselijk maakt ». 
 
 A.2.3.  Subsidiair meent de Vlaamse Regering dat de situatie van grootouders en kleinkinderen erfrechtelijk 
niet vergelijkbaar is met de situatie van stiefgrootouders en stiefkleinkinderen doordat alleen in het eerste geval 
een bloedband aanwezig is, waarmee ook een onderhoudsverplichting gepaard gaat, terwijl dat in het tweede 
geval niet zo is. Op grond daarvan is het objectief en redelijk verantwoord dat de relatie tussen stiefgrootouders 
en stiefkleinkinderen op het vlak van de successierechten niet in aanmerking wordt genomen en beschermd op 
dezelfde wijze als de relatie tussen grootouders en kleinkinderen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Volgens artikel 50 van het Wetboek der successierechten, zoals vervangen bij 

artikel 45 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 december 2001 houdende 

bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, wordt in het Vlaamse Gewest, bij de 

bepaling van het tarief der successierechten, een verkrijging tussen een stiefouder en een 

stiefkind gelijkgesteld met een verkrijging in de rechte lijn. 

 

 B.1.2.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of die bepaling de artikelen 10, 11 en 172 

van de Grondwet schendt, doordat de gelijkstelling met een relatie in de rechte lijn wordt 

beperkt tot de relatie stiefouder-stiefkind, met uitsluiting van de relatie 
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stiefgrootouder-stiefkleinkind, terwijl kleinkinderen krachtens artikel 48 van hetzelfde 

Wetboek wel het tarief in de rechte lijn genieten. 

 

 De vraag noopt tot een dubbele vergelijking wat het verschil in behandeling betreft 

tussen, enerzijds, stiefkinderen die erven van hun stiefouder en stiefkleinkinderen die erven 

van hun stiefgrootouder en, anderzijds, kleinkinderen die erven van hun grootouder en 

stiefkleinkinderen die erven van hun stiefgrootouder. 

 

 Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de eisers voor de verwijzende rechter kinderen 

zijn van een niet-vooroverleden stiefdochter van de erflater. Het Hof beperkt zijn onderzoek 

tot die categorie van personen. 

 

 B.2.  Het bepalen van het belastingtarief en het vaststellen van de modalisering ervan 

komt de bevoegde fiscale wetgever toe. Wanneer hij daartoe criteria van onderscheid hanteert, 

moeten die objectief en redelijk kunnen worden verantwoord. De tarieven en de modaliteiten 

ervan moeten op gelijke wijze worden toegepast ten aanzien van eenieder die zich ten 

opzichte van de maatregel en het nagestreefde doel in een gelijkwaardige positie bevindt, zij 

het dat de fiscale wetgever een verscheidenheid aan toestanden kan dienen op te vangen in 

categorieën die, noodzakelijkerwijze, slechts bij benadering met de werkelijkheid 

overeenstemmen. 

 

 B.3.1.  Luidens artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek komen de erfenissen toe aan de 

kinderen en afstammelingen van de overledene, aan zijn noch uit de echt, noch van tafel en 

bed gescheiden echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de opgaande lijn en aan zijn 

bloedverwanten in de zijlijn, in de orde en overeenkomstig de regels die de wet bepaalt. Aldus 

hanteert de wetgever bij het bepalen wie erfgenaam is twee criteria, namelijk de bloedband en 

de huwelijksband. Alle andere personen kunnen slechts tot de nalatenschap van een persoon 

worden geroepen bij wege van testament van de erflater of bij wege van contractuele 

erfstelling. 

 

 B.3.2.  Vóór de invoeging van artikel 50 van het Wetboek der successierechten bij het 

decreet van 20 december 1996 werd in het Vlaamse Gewest het laagste tarief in de 

successierechten voorbehouden aan welbepaalde categorieën van wettige erfgenamen, zijnde 

de erfgenamen in de rechte lijn en de langstlevende echtgenoot. Behalve in geval van 



 6

stiefouderadoptie vererfden de stiefkinderen, die bij gebrek aan bloedband naar de regels van 

het burgerlijk recht geen wettige erfgenamen van hun stiefouder zijn, de nalatenschap tegen 

het hoogste tarief « tussen andere personen ». 

 

 

 Wat het verschil in behandeling betreft tussen stiefkinderen die erven van hun stiefouder 

en stiefkleinkinderen die erven van hun stiefgrootouder 

 

 B.4.1.  In zijn arrest nr. 181/2005 van 7 december 2005 heeft het Hof over dat onderdeel 

van de prejudiciële vraag als volgt geoordeeld : 

 

 « B.4.1.  De grondslag voor de gelijkschakeling, op het vlak van de successierechten, van 
een verkrijging tussen een stiefouder en een stiefkind, met een verkrijging in de rechte lijn, is 
volgens de decreetgever te vinden in de hechte band die tussen stiefouders en stiefkinderen 
kan ontstaan door het feit dat zij vaak gedurende geruime tijd samengeleefd hebben (Parl. St., 
Vlaams Parlement, 1996-1997, nr. 428/1, p. 6). 
 
 B.4.2.  Het successierechtelijk verschil in behandeling tussen stiefkinderen die erven van 
hun stiefouder en stiefkleinkinderen die erven van hun stiefgrootouder berust op een objectief 
en pertinent criterium, namelijk de hechtheid van de gezinsband, nu het in het eerste geval 
gaat om leden van een kerngezin, terwijl dat in het tweede geval niet zo is. 
 
 B.4.3.  Doordat de toekenning van het voordelige tarief aan stiefkinderen een 
uitzondering vormt op de voorheen geldende regeling waarbij slechts bepaalde categorieën 
van wettige erfgenamen dat tarief konden genieten, vermocht de decreetgever, in de 
uitoefening van zijn beoordelingsbevoegdheid, die uitzondering restrictief op te vatten. 
 
 B.4.4.  De stiefkleinkinderen worden niet op een onevenredige wijze geraakt door de 
hogere successierechten, vermits ervan kan worden uitgegaan dat zij, doordat zij in beginsel 
geen deel uitmaken van het kerngezin van de erflater, niet dezelfde band hebben als de 
stiefkinderen met het gezinspatrimonium dat de erflater bij zijn overlijden nalaat. In het geval 
waarin het stiefkleinkind zou samenwonen met de stiefgrootouder, kan het overeenkomstig de 
in het geding zijnde bepaling onder de voorwaarden bepaald in artikel 50, derde lid, van het 
Wetboek der successierechten, zoals van toepassing voor het Vlaamse Gewest, het tarief van 
de successierechten genieten dat geldt voor zorgkinderen, dat gelijk is aan het tarief bij 
vererving in de rechte lijn. 
 
 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord ».  
 

 B.4.2.  Er is geen aanleiding om te dezen anders te oordelen. 
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 Wat het verschil in behandeling betreft tussen kleinkinderen die erven van hun 

grootouder en stiefkleinkinderen die erven van hun stiefgrootouder 

 

 B.5.1.  Weliswaar behoren zowel kleinkinderen als stiefkleinkinderen doorgaans niet tot 

het kerngezin van hun grootouder respectievelijk hun stiefgrootouder en kan de affectieve 

band van zowel kleinkinderen als stiefkleinkinderen met hun grootouder respectievelijk 

stiefgrootouder even hecht zijn, toch berust het successierechtelijk verschil in behandeling 

tussen kleinkinderen die erven van hun grootouder en stiefkleinkinderen die erven van hun 

stiefgrootouder op een objectief en pertinent criterium, namelijk het al dan niet bestaan van 

een bloedband waaraan de wetgever onderscheiden rechten en verplichtingen heeft 

verbonden. 

 

 Zoals in B.3.1 aangegeven, hanteert de wetgever, in artikel 731 van het Burgerlijk 

Wetboek, twee criteria bij het bepalen wie erfgenaam is, namelijk de bloedband en de 

huwelijksband. Alle andere personen, waaronder de stiefkleinkinderen, kunnen slechts tot de 

nalatenschap van een persoon worden geroepen bij wege van testament of bij wege van 

contractuele erfstelling. 

 

 Uit de bloedverwantschap tussen grootouders en kleinkinderen vloeit voort dat zij ten 

opzichte van elkaar tot de onderhoudsverplichting zijn gehouden waarin de artikelen 205 en 

207 van het Burgerlijk Wetboek voorzien. Die onderhoudsverplichting geldt niet tussen 

stiefgrootouders en stiefkleinkinderen. 

 

 B.5.2.  Doordat de toekenning van het voordelige tarief aan stiefkinderen een 

uitzondering vormt op de voorheen geldende regeling waarbij slechts bepaalde categorieën 

van wettige erfgenamen dat tarief konden genieten, vermocht de decreetgever, in de 

uitoefening van zijn beoordelingsbevoegdheid, die uitzondering restrictief op te vatten door 

niet te voorzien in een even gunstige regeling voor stiefkleinkinderen wier moeder niet vooraf 

overleden is met als gevolg dat die regeling verschilt van die welke voor kleinkinderen geldt. 
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 B.5.3.  Zoals in het voormelde arrest nr. 181/2005 is aangegeven, kan, in het geval waarin 

het stiefkleinkind zou samenwonen met de stiefgrootouder, het overeenkomstig de in het 

geding zijnde bepaling onder de voorwaarden bepaald in artikel 50, derde lid, van het 

Wetboek der successierechten, zoals van toepassing voor het Vlaamse Gewest, het tarief van 

de successierechten genieten dat geldt voor zorgkinderen, dat gelijk is aan het tarief bij 

vererving in de rechte lijn.  

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 50 van het Wetboek der successierechten, zoals vervangen bij artikel 45 van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding 

van de begroting 2002, schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet doordat het 

voor de vererving tussen een stiefgrootouder en een stiefkleinkind wiens moeder niet vooraf 

overleden is, niet het tarief voor een vererving in de rechte lijn toepasselijk maakt. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 18 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4704 

 
 

Arrest nr. 16/2010 
van 18 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het 

Wetboek van strafvordering, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 27 november 2008 in zake het openbaar ministerie tegen S.F. en anderen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 mei 2009, heeft de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 21ter VTSV de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in 
samenhang met artikel 6.1 van het E.V.R.M., in die zin dat een ongelijkheid bestaat tussen 
enerzijds een verdachte en anderzijds een beklaagde, vermits de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling t.a.v. eerstgenoemde - wanneer vastgesteld wordt dat de redelijke 
termijn overschreden werd - bij toepassing van artikel 235bis S.V. verval van strafvordering 
kan uitspreken, terwijl de feitenrechter t.a.v. laatstgenoemde - wanneer hij vaststelt dat de 
redelijke termijn overschreden werd - deze sanctie niet zou kunnen uitspreken vermits als 
dusdanig niet voorzien in artikel 21ter V.T.S.V. ? ». 
 
 
 W.S. en de Ministerraad hebben memories en memories van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 december 2009 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 12 januari 2010, na de partijen te hebben verzocht 
zich uit te spreken, in een uiterlijk op 8 januari 2010 ter griffie neer te leggen aanvullende 
memorie waarvan zij binnen dezelfde termijn kopie meedelen aan de andere partij in de zaak, 
over de eventuele gevolgen van de arresten van het Hof van Cassatie van 27 oktober 2009 
(P.09.0901.N) en 24 november 2009 (P.09.0930.N en P.09.1080.N) voor de beantwoording 
van de in deze zaak gestelde prejudiciële vraag. 
 
 W.S. en de Ministerraad hebben aanvullende memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Traest, advocaat bij de balie te Brussel, tevens loco Mr. E. Clijmans en 
Mr. I. Bollingh, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor W.S.; 
 
 .  Mr. J. Huygh loco Mr. M. Pilcer, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 
 S.F. en W.S. worden vervolgd voor gemeenrechtelijke en fiscale valsheid in geschriften met betrekking tot 
de boekhouding van de vennootschappen « Food Trade International » en « International Price », alsook voor het 
indienen van een onjuiste fiscale aangifte. Tevens worden S.F., W.S. en C.H. vervolgd wegens 
witwasverrichtingen via het wisselkantoor nv « Stevens & Cie ». 
 
 W.S. voert aan dat de redelijke termijn is overschreden, aangezien er negen jaar zijn verstreken sinds hij 
voor het eerst in kennis werd gesteld van een mogelijke vervolging, naar aanleiding van huiszoekingen begin 
2000. Hij vraagt bijgevolg dat het verval van de strafvordering wordt uitgesproken. 
 
 Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 8 april 2008 dient de kamer van inbeschuldigingstelling in het 
kader van de artikelen 235bis en 235ter van het Wetboek van strafvordering, bij de regeling van de rechtspleging 
uitspraak te doen over de overschrijding van de redelijke termijn. Het verval van de strafvordering is krachtens 
artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering één van de mogelijke sancties. In die sanctie is echter niet 
voorzien wat beklaagden betreft die voor de bodemrechter verschijnen, aangezien zij onderworpen zijn aan de 
procedure van artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering. Om die redenen stelt 
de Rechtbank de bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Allereerst voert de Ministerraad aan dat de toestand van een verdachte niet vergelijkbaar is met die 
van een beklaagde. De verdachte verschijnt immers voor de onderzoeksgerechten, terwijl dit voor de beklaagde 
niet het geval is. Hierdoor verschillen de rechten van de verdachte en van de beklaagde, alsook de modaliteiten 
van beslechting van het onderzoek. 
 
 A.1.2.  Vervolgens meent de Ministerraad dat artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering niet voorziet in het verval van de strafvordering als sanctie voor de overschrijding van de redelijke 
termijn. Het Hof van Cassatie bevestigde in zijn arresten van 10 december 2002 en van 28 mei 2008 dat bij 
toepassing van die bepaling de enige mogelijke sancties de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring of 
het uitspreken van een straf lager dan de wettelijke minimumstraf zijn. 
 
 De Ministerraad merkt tevens op dat in artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering geen melding 
wordt gemaakt van de overschrijding van de redelijke termijn. In de artikelen 20 en volgende van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wordt de redelijke termijn evenmin aangehaald als reden 
van verval van de strafvordering. Daaruit volgt volgens de Ministerraad dat de overschrijding van de redelijke 
termijn geen reden van verval van de strafvordering kan zijn. 
 
 A.1.3.  Als laatste element voert de Ministerraad aan dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 8 april 2008 
niet heeft geoordeeld dat de kamer van inbeschuldigingstelling het verval van de strafvordering zou moeten 
uitspreken wanneer zij vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden. Het Hof stelde enkel vast dat wanneer 
de kamer van inbeschuldigingstelling kennis neemt van een zaak en de inverdenkinggestelde de overschrijding 
van de redelijke termijn opwerpt, zij daarover, alsook over de gevolgen daarvan voor het verdere verloop van de 
procedure, uitspraak dient te doen met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering. 
 
 A.1.4.  In zijn aanvullende memorie stelt de Ministerraad dat de arresten van het Hof van Cassatie van 
27 oktober 2009 en van 24 november 2009 duidelijk maken dat de onderzoeksgerechten bij toepassing van 
artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering nooit vermogen het verval van de strafvordering vast te 
stellen indien de overschrijding van de redelijke termijn niet als gevolg heeft gehad dat de rechten van 
verdediging onherstelbaar zijn aangetast. Bijgevolg zou het aangevoerde verschil in behandeling onbestaande 
zijn. 
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 A.2.1.  W.S. voert allereerst aan dat het niet redelijk te verantwoorden valt dat de vonnisrechter niet over de 
mogelijkheid beschikt om het verval van de strafvordering uit te spreken, terwijl de onderzoeksgerechten dat wel 
kunnen. 
 
 Hij wijst erop dat bij overschrijding van de redelijke termijn de belangen van de beklaagde en van de 
verdachte in even ernstige mate worden geschaad. Het is daarom noodzakelijk dat de vonnisrechter over 
dezelfde bevoegdheden beschikt als de onderzoeksgerechten. Het zou daarenboven strijdig zijn met de essentiële 
beginselen van het strafprocesrecht, wanneer de vonnisrechter in geringere mate rechtsherstel zou kunnen 
verlenen dan de onderzoeksgerechten. 
 
 A.2.2.  Vervolgens betoogt W.S. dat, wanneer er in het geval van verval van de strafvordering geen 
uitspraak over de grond van de zaak zou worden gedaan, de belangen van de benadeelde niet in het gedrang 
zouden komen. De benadeelde beschikt op grond van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de 
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek immers over 
meerdere mogelijkheden om in het gerechtelijk onderzoek tussen te komen en dit mee te sturen. Eveneens 
kunnen de burgerlijke belangen van de benadeelde die bij de rechter aanhangig werden gemaakt vóór het 
verstrijken van de redelijke termijn, nog steeds door de burgerlijke rechter worden beoordeeld, zodat hij nog 
steeds aanspraak heeft op schadevergoeding. 
 
 A.2.3.  Ten slotte zet W.S. uiteen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het verval van de 
strafvordering als sanctie voor de overschrijding van de redelijke termijn oplegt noch uitsluit. De artikelen 6 en 
13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vereisen enkel dat aan de overschrijding van de 
redelijke termijn een rechtsgevolg wordt gekoppeld. Volgens het Hof van Cassatie moeten de 
onderzoeksgerechten op grond van die artikelen eveneens rechtsherstel verlenen wanneer de overschrijding van 
de redelijke termijn wordt aangevoerd. Dit is momenteel echter beperkt tot het opleggen van de stopzetting van 
vervolging of het verval van de strafvordering. 
 
 A.2.4.1.  In zijn aanvullende memorie stelt W.S. dat de arresten van het Hof van Cassatie van 27 oktober 
2009 en van 24 november 2009 het arrest van 8 april 2008 tegenspreken. Dat laatste arrest zou immers duidelijk 
hebben gemaakt dat bij overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase de 
onderzoeksgerechten de onontvankelijkheid of het verval van de strafvordering dienen uit te spreken, terwijl de 
eerstgenoemde arresten preciseren dat zij die sancties slechts vermogen uit te spreken indien de overschrijding 
van de redelijke termijn de bewijsvoering en het recht van verdediging onherstelbaar heeft aangetast, en dat zij 
de loutere overschrijding van de redelijke termijn daarentegen enkel vermogen vast te stellen, doch niet 
vermogen te bestraffen. 
 
 A.2.4.2.  Volgens W.S. hebben de arresten van 27 oktober 2009 en van 24 november 2009 evenwel geen 
gevolg voor de onderhavige prejudiciële vraag. Ten eerste zouden die arresten immers een schending inhouden 
van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aangezien het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens ook tijdens de onderzoeksfase een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist teneinde de 
procesvoortgang te bespoedigen en een compensatie te bieden voor de reeds opgelopen achterstand. Een loutere 
vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn maakt volgens hem geen daadwerkelijk rechtsherstel 
uit, aangezien dat noch preventieve, noch compensatoire werking heeft. Bovendien zou een dergelijke procedure, 
indien ze al als rechtsmiddel zou kunnen worden bestempeld, zelf veelal de redelijke termijn overschrijden. 
Zodoende zouden de Belgische wetgeving en rechtspraak in strijd zijn met artikel 13 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens inzake de redelijke duur van het vooronderzoek. 
 
 Ten tweede zouden de vermelde arresten van het Hof van Cassatie ook naar Belgisch recht bekritiseerbaar 
zijn. De redelijke termijn zou immers een middel zijn dat de regelmatigheid van de rechtspleging betreft, zodat 
de kamer van inbeschuldigingstelling ertoe is gehouden die middelen op bindende wijze te beslechten. Zulks 
gebeurt ook in verband met de verjaring of met de nietigheid een bepaalde onderzoeksdaad. 
 
 Ten derde zou de rechtsonderhorige geen garantie bezitten dat de vonnisrechter rekening houdt met de 
vaststelling door de onderzoeksgerechten dat de redelijke termijn is overschreden. Geen enkele wettelijke 
bepaling verplicht de vonnisrechter daartoe. 
 
 A.2.4.3.  Volgens W.S. vermag de omstandigheid dat de onderzoeksgerechten in een dergelijke beslissing 
de burgerlijke rechtsvordering terzijde zouden schuiven, aan bovenstaande conclusie geen afbreuk te doen. De 
burgerlijke partij beschikt immers over de mogelijkheid om de betreffende burgerlijke rechtsvordering aan de 
burgerlijke rechter voor te leggen. Eenzelfde hypothese doet zich voor wanneer de strafvordering verjaard is. 
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- B - 

 

 B.1.1.  De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 21ter van de voorafgaande 

titel van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

schendt, doordat de vonnisrechter, wanneer hij vaststelt dat de redelijke termijn werd 

overschreden, niet de sanctie van het verval van de strafvordering kan uitspreken, terwijl de 

kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van 

strafvordering dat verval wel kan uitspreken. 

 

 B.1.2.  De door de verwijzende rechter gemaakte vergelijking betreft een interpretatie van 

artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering zoals die kon voortvloeien uit een arrest 

van het Hof van Cassatie van 8 april 2008 (Cass., 8 april 2008, P.07.1903.N). In dat arrest 

oordeelde het Hof : 

 

 « 10.  Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de kamer 
van inbeschuldigingstelling ambtshalve of op verzoek van een der partijen de regelmatigheid 
van de procedure bij de regeling van de rechtspleging en in de andere gevallen waarin ze 
kennisneemt van de zaak. 
 
 11.  Hieruit volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van 
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering kennisneemt van de zaak en bij die gelegenheid 
door de inverdenkinggestelde geroepen wordt uitspraak te doen over de overschrijding van de 
redelijke termijn en de gevolgen daarvan op het verdere verloop van de procedure, zij 
toepassing moet maken van artikel 235bis, § 1, § 2 en § 3, Wetboek van Strafvordering. Zij 
dient dan overeenkomstig dit artikel over dit geschilpunt dat de regelmatigheid van de 
procedure betreft, een debat op tegenspraak te houden en uitspraak te doen. De kamer van 
inbeschuldigingstelling is immers een nationale instantie tot dewelke de inverdenkinggestelde 
zich kan richten als bedoeld in artikel 13 EVRM ». 
 

 Dat arrest betekende een ommekeer ten opzichte van de vroegere rechtspraak, die stelde 

dat enkel de vonnisrechter uitspraak doet over de overschrijding van de redelijke termijn 

(Cass., 8 november 2005, P.05.1191.N), nadat die rechtspraak door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens expliciet was veroordeeld (EHRM, 25 september 2007, De Clerck 

t. België, §§ 84-85). 
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 B.1.3.  Aangezien artikel 235bis als enige mogelijke sancties de onontvankelijkheid of 

het verval van de strafvordering (artikel 235bis, § 5) en de nietigheid « van de handeling die 

erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging » 

(artikel 235bis, § 6) vermeldt, vermocht de verwijzende rechter redelijkerwijze ervan uit te 

gaan dat het onderzoeksgerecht dat de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, de 

onontvankelijkheid of het verval van de strafvordering kon uitspreken. Daarom stelde hij het 

Hof een vraag betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van 

strafvordering, dat de vonnisrechter die de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, 

niet een dergelijke mogelijkheid geeft. 

 

 B.1.4.  In drie recente arresten verduidelijkte het Hof van Cassatie evenwel zijn 

rechtspraak : 

 

 « Hieruit volgt dat het onderzoeksgerecht dat als nationale instantie bedoeld in artikel 13 
EVRM geroepen wordt om bij schending van het verdrag een passende rechtshulp te 
verlenen, vaststelt dat de redelijke termijn binnen dewelke eenieder het recht heeft op de 
berechting van zijn zaak, is overschreden, onaantastbaar oordeelt welke het passende 
rechtsherstel is. Het kan daartoe oordelen dat dit rechtsherstel in dat stadium van de 
rechtspleging is bereikt door de enkele vaststelling van de overschrijding van de redelijke 
termijn en dat de verwijzingsrechter dit gegeven in aanmerking zal nemen bij de beoordeling 
van de grond van de zaak » (Cass., 27 oktober 2009, P.09.0901.N). 
 

 « Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechtspleging, kan nochtans 
ook over de overschrijding van de redelijke termijn oordelen. 
 
 Alleen wanneer het oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn de 
bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar heeft 
aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke rechtsvordering 
meer mogelijk is, kan het hem van rechtsvervolging ontslaan. 
 
 Aldus wordt de verdachte overeenkomstig artikel 13 EVRM daadwerkelijke rechtshulp 
geboden om door het vonnisgerecht en eventueel, onder de hierboven vermelde beperking, 
door het onderzoeksgerecht een miskenning van zijn recht op een proces binnen redelijke 
termijn te doen vaststellen. 
 
 De kamer van inbeschuldigingstelling heeft evenwel niet de bevoegdheid om louter 
omwille van de overschrijding van de redelijke termijn het verval van de strafvordering uit te 
spreken waarbij dan nog de burgerlijke rechtsvordering zonder meer wordt ter zijde 
geschoven » (Cass., 24 november 2009, P.09.0930.N). 
 

 « Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn 
de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar heeft 
aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke rechtsvordering 
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meer mogelijk is en hij van rechtsvervolging wordt ontslagen, moet het preciseren tegen 
welke bewijsmiddelen en waarom de verdachte zich niet meer behoorlijk zou kunnen 
verdedigen. Deze motivering moet het Hof toelaten te toetsen of de kamer van 
inbeschuldigingstelling wettig heeft kunnen oordelen, zoals zij dat heeft gedaan » (Cass., 
24 november 2009, P.09.1080.N). 
 

 B.2.  De strekking van de in B.1.4 vermelde arresten heeft als gevolg dat het door de 

verwijzende rechter opgeworpen verschil in behandeling niet meer bestaat, aangezien in de 

hypothese van een overschrijding van de redelijke termijn die niet als gevolg heeft dat « de 

bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar zijn 

aangetast », de onderzoeksgerechten noch de vonnisgerechten vermogen het verval of de 

onontvankelijkheid van de strafvordering uit te spreken. 

 

 Ook in de hypothese van een overschrijding van de redelijke termijn die wel als gevolg 

heeft dat « de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en 

onherstelbaar zijn aangetast », bestaat er geen verschil in behandeling tussen de verdachte 

voor het onderzoeksgerecht en de beklaagde voor de vonnisrechter. De vonnisrechter dient 

immers, indien de bewijsvoering onmogelijk is geworden, de beklaagde vrij te spreken en, 

indien het recht van verdediging ernstig en onherstelbaar is aangetast, dient hij de 

onontvankelijkheid van de strafvordering vast te stellen. 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 



 8

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering schendt niet 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 18 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4676 

 
 

Arrest nr. 17/2010 
van 25 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 193, 196 en 197 van het 

Strafwetboek, artikel 73bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 

artikel 450 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 21, 22 en 23 van 

de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Correctionele 

Rechtbank te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 18 maart 2009 in zake het openbaar ministerie tegen H. D.G. en anderen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 april 2009, heeft de 
Correctionele Rechtbank te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 193, 196 en 197 Sw, 73bis BTW en 450 WIB en de artikelen 21, 
22 en 23 V.T.Sv. het grondwettelijke legaliteitsbeginsel zoals verwoord in de artikelen 12 en 
14 van de Grondwet en artikel 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
inzoverre zij worden geïnterpreteerd in die zin dat het misdrijf van gebruik van valse stukken 
wordt gekwalificeerd als een voortdurend misdrijf doordat het gebruik blijft voortduren zelfs 
zonder een nieuw feit van de dader en zonder zijn herhaald optreden, zolang het door hem 
beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling, zonder verzet van 
zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte ? ». 
 
 
 De procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Gent, H. D.G., Y.D., 
S.S., de minister van Financiën, G.V. en de Ministerraad hebben ieder een memorie 
ingediend. 
 
 H. D.G., Y.D., S.S. en de Ministerraad hebben ook memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Meese, tevens loco Mr. W. Van Steenbrugge, advocaten bij de balie te Gent, 
voor H. D.G.; 
 
 .  Mr. P. Arnou, advocaat bij de balie te Brugge, voor Y.D. en S.S.; 
 
 .  Mr. C. Decordier, advocaat bij de balie te Gent, voor de minister van Financiën; 
 
 .  Mr. R. Tournicourt, advocaat bij de balie te Brussel, voor G.V.; 
 
 .  Mr. C. Raymaekers, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Voor de Correctionele Rechtbank te Gent staan een veertigtal beklaagden terecht voor, onder meer, het 
plegen van het misdrijf van gebruik van valse stukken. De Rechtbank stelt vast dat het openbaar ministerie, de 
burgerlijke partijen en de verdediging zeer uiteenlopende standpunten innemen met betrekking tot de verjaring 
van de strafvordering en dat dit het gevolg is van het feit dat er onenigheid bestaat over de vraag of het misdrijf 
van gebruik van valse stukken dient te worden gekwalificeerd als een aflopend dan wel als een voortdurend 
misdrijf. 
 
 Volgens de Rechtbank werd het misdrijf tot in 1932 door de rechtsleer en de rechtspraak gekwalificeerd als 
een aflopend misdrijf. Vanaf dat ogenblik ontstond er in de rechtspraak van het Hof van Cassatie een kentering 
die heeft geleid tot de huidige opvatting van dat Hof, volgens welke het gebruik van valse stukken voortduurt, 
zelfs zonder een nieuw feit van de dader van de valsheid en zonder herhaald optreden van zijnentwege, zolang 
het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling, zonder verzet van zijn 
kant, het nuttige gevolg heeft dat hij ervan verwachtte. Vermits de door het Hof van Cassatie gegeven 
interpretatie van het misdrijf wordt betwist in de rechtsleer, achtte de Rechtbank het nodig de hierboven 
vermelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de tussenkomst 
 
 A.1.1.  G.V. wenst tussen te komen in het hangende geding en verwijst daarbij naar rechtspraak van het 
Hof, volgens welke moet worden aangenomen dat de personen die het afdoende bewijs leveren van het 
rechtstreekse gevolg dat het antwoord dat het Hof op een prejudiciële vraag zal geven, op hun persoonlijke 
situatie kan hebben, doen blijken van een belang om voor het Hof tussen te komen. Hij wijst erop dat de 
procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel in een vordering van 23 november 2006 
heeft gevraagd hem te verwijzen naar de Correctionele Rechtbank wegens het plegen van het misdrijf van 
gebruik van valse stukken. Uit die vordering blijkt dat de procureur het desbetreffende misdrijf kwalificeert als 
een voortdurend misdrijf. In zoverre het Hof in de huidige zaak zou vaststellen dat er sprake is van een 
schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken, zou dit een belangrijke invloed hebben op de tegen hem 
ingestelde vordering. G.V. meent dat hij om die reden belang heeft om tussen te komen in het geding. Minstens 
zou hij belang hebben omdat hij de intentie heeft om dezelfde prejudiciële vraag te laten stellen. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad meent dat G.V. niet doet blijken van een belang in de zaak waarin de verwijzing is 
gelast en dat het niet volstaat dat hij een belang zou hebben in een analoge zaak. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.1.  De procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Gent is in hoofdorde van oordeel 
dat de gestelde prejudiciële vraag geen antwoord behoeft, aangezien ze de interpretatie betreft die het Hof van 
Cassatie geeft aan de in het geding zijnde bepalingen, en dus niet die bepalingen op zich. Volgens hem is het Hof 
niet bevoegd om zich uit te spreken over interpretaties van wetten door de rechtspraak. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde is de procureur des Konings van oordeel dat het Hof reeds uitspraak heeft 
gedaan op een vraag met een identiek onderwerp, meer bepaald in het arrest nr. 199/2005 van 21 december 2005, 
en dat op de huidige vraag op dezelfde wijze kan worden geantwoord. Ofschoon de in die zaak gestelde vraag 
enigszins anders was geformuleerd, blijkt duidelijk dat ze betrekking had op de bestaanbaarheid met het 
wettigheidsbeginsel in strafzaken van de erin opgesomde wetsartikelen, in de interpretatie dat het misdrijf van 
gebruik van valse stukken dient te worden gekwalificeerd als een voortdurend misdrijf. Zowel in de huidige zaak 
als in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 199/2005 werd de vraag gesteld omdat de 
desbetreffende kwalificatie gevolgen heeft op het vlak van de verjaring van de strafvordering. 
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 A.3.1.  Y.D., beklaagde voor de verwijzende rechter, meent dat de in het geding zijnde bepalingen niet 
bestaanbaar zijn met het wettigheidsbeginsel in strafzaken en verwijst daarbij naar rechtsleer volgens welke de 
kwalificatie als voortdurend misdrijf moet blijken uit de wijze waarop het misdrijf in de wet is omschreven. 
Volgens hem bevat de tekst van artikel 197 van het Strafwetboek geen enkele indicatie in die richting. Uit de 
parlementaire voorbereiding blijkt integendeel dat de wetgever het gebruik van valse stukken veeleer als een 
aflopend misdrijf heeft beschouwd. Ook de Franse rechtsleer kwalificeert het misdrijf op die manier. De visie 
van het Hof van Cassatie houdt in dat het gebruik van valse stukken geen aflopend, maar een voortdurend 
misdrijf is. Het misdrijf viseert aldus niet langer de gedraging van het aanwenden van de stukken, maar wel de 
toestand die erin bestaat dat de waarheidsvermomming uitwerking kan krijgen. Die interpretatie is niet 
bestaanbaar met het wettigheidsbeginsel in strafzaken, dat verbiedt dat een toestand strafbaar is zonder dat dit uit 
de wet blijkt. Bovendien is dat beginsel eveneens geschonden doordat de interpretatie van het Hof van Cassatie 
onvoldoende afgrenzende kracht heeft; die interpretatie is immers gebaseerd op uiterst vage criteria zoals het 
beoogde doel en de uitwerking van de waarheidsvermomming. 
 
 A.3.2.  Y.D. is van oordeel dat het arrest nr. 199/2005 van het Hof te dezen niet relevant is, aangezien het in 
dat arrest ging over het verjaringsstelsel dat wordt gehanteerd bij collectieve misdrijven, en niet over de 
kwalificatie van het misdrijf van gebruik van valse stukken als een voortdurend misdrijf. Wat de door de 
procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Gent aangevoerde exceptie van onbevoegdheid 
betreft, is hij van oordeel dat het Hof wel degelijk bevoegd is om zich uit te spreken over de vraag of een 
wettelijke norm in een bepaalde interpretatie bestaanbaar is met de Grondwet. 
 
 A.4.1.  Volgens H. D.G., beklaagde voor de verwijzende rechter, blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de 
rechter zich in werkelijkheid twee vragen stelt. De eerste vraag betreft de bestaanbaarheid van de kwalificatie 
van het gebruik van valse stukken als voortdurend misdrijf met het wettigheidsbeginsel, de tweede de vraag of 
de interpretatie van het Hof van Cassatie wel voldoende afgrenzende kracht heeft, zoals vereist door dat 
beginsel. 
 
 A.4.2.1.  Wat de eerste vraag betreft, is H. D.G van oordeel dat de kwalificatie als voortdurend misdrijf niet 
bestaanbaar is met het wettigheidsbeginsel in strafzaken. Hij wijst erop dat het Hof van Cassatie het gebruik van 
valse stukken oorspronkelijk heeft gekwalificeerd als een aflopend misdrijf. In de regel is elk misdrijf overigens 
aflopend, tenzij de wetgever duidelijk heeft gemaakt dat het om een voortdurend misdrijf gaat. Pas later is het 
Hof op zijn eerdere rechtspraak teruggekomen en werd het misdrijf gekwalificeerd als voortdurend. De 
« duur-formule » werd bovendien doorheen de jaren steeds ruimer geïnterpreteerd. Zo werd medio de jaren 
negentig door het Hof van Cassatie gesteld dat het gebruik van valse fiscale stukken geen einde neemt door het 
enkele feit dat de fiscus een standpunt inneemt ten aanzien van die valse stukken, noch door het feit dat de 
administratie het gebruik van valse stukken heeft vastgesteld en op grond daarvan een aanslagprocedure instelt. 
In de rechtsleer wordt verduidelijkt dat met die uitspraken het determinerende criterium wordt gesitueerd bij het 
« nuttige effect » dat lijkt te moeten worden ingevuld als de misleiding van de fiscus : zolang de fiscus wordt 
misleid, behoudt het valse stuk zijn nuttig effect. 
 
 A.4.2.2.  H. D.G. wijst erop dat de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Cassatie veelvuldig werd 
bekritiseerd in de rechtsleer, onder meer op grond van het feit dat de auteurs van het Strafwetboek met het 
gebruik van valse stukken een aflopend misdrijf op het oog zouden hebben gehad. Bovendien wijst hij erop dat 
de wetgever ook nu een voorkeur doet gelden voor de kwalificatie als aflopend misdrijf, aangezien het gebruik 
van valse stukken in het ontwerp van Wetboek van strafprocesrecht, overgezonden door de Senaat aan de Kamer 
van volksvertegenwoordigers op 2 december 2005, wordt omschreven als een aflopend misdrijf. De Hoge Raad 
voor de Justitie was het desbetreffende voorstel weliswaar niet erg genegen, maar de Senaat heeft de kritiek van 
de Hoge Raad naast zich neergelegd. Ten slotte verwijst hij ook naar een conclusie van de advocaat-generaal bij 
het Hof van Cassatie voorafgaand aan een arrest van dat Hof van 21 mei 2008, waaruit zou kunnen worden 
afgeleid dat ook op het niveau van dat Hof het besef begint te groeien dat de rechtspraak niet in 
overeenstemming is met de tekst van de wet. 
 
 A.4.2.3.  Volgens H. D.G. betekent « gebruiken » het zich bedienen van iets als middel tot een bepaald 
doel. Opdat er kan worden gesproken van een gebruik, hoeft de handeling niet noodzakelijk enig effect te 
hebben. De vaststelling dat het gebruik van een vals stuk, zelfs wanneer het beoogde doel werd bereikt, 
voortduurt indien het nog nuttige gevolgen kan hebben, staat in schril contrast met de taalkundige betekenis van 
« gebruik », waarbij het doel niet hoeft te zijn bereikt en er geenszins sprake is van een vereiste van een « nuttig 
gevolg ». Daaruit volgt volgens H. D.G. dat de « duur-formule » die door het Hof van Cassatie is ontwikkeld niet 
in artikel 197 van het Strafwetboek is terug te vinden. 
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 A.4.2.4.  Met betrekking tot het eerste aspect van het wettigheidsbeginsel, besluit H. D.G. dat de 
prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord, indien de in het geding zijnde bepalingen aldus 
worden geïnterpreteerd dat het gebruik van valse stukken wordt beschouwd als een voortdurend misdrijf. 
Worden die bepalingen evenwel geïnterpreteerd in die zin dat het een aflopend misdrijf is, dan is er geen 
schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken. 
 
 A.4.3.  Wat het tweede aspect van het wettigheidsbeginsel betreft, meent H. D.G. dat, door de duur van het 
gebruik te koppelen aan het beoogde doel en aan de uitwerking van de waarheidsvermomming, een uiterst vaag 
criterium in het leven werd geroepen dat leidt tot een verregaande beoordelingsvrijheid voor de feitenrechters en 
bijgevolg tot zeer uiteenlopende rechtspraak. Het desbetreffende criterium biedt de feitenrechters en de 
rechtsonderhorigen weinig houvast om het einde van het strafbare feit vast te stellen. Dit wordt overigens nog 
versterkt door het feit dat, volgens het Hof van Cassatie, de dader van de valsheid ook strafrechtelijk 
verantwoordelijk is voor het gebruik van het valse stuk dat de door hem voorziene en gewilde voortzetting is van 
de valsheid, zelfs indien van dat valse stuk gebruik wordt gemaakt door een derde. De prejudiciële vraag dient 
bijgevolg, ook wat het tweede aspect ervan betreft, bevestigend te worden beantwoord. 
 
 A.4.4.  Wat de door de procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Gent aangevoerde 
exceptie van onbevoegdheid betreft, is H. D.G. van oordeel dat het Hof wel degelijk bevoegd is om zich uit te 
spreken over de vraag of een wettelijke norm in een bepaalde interpretatie bestaanbaar is met de Grondwet. 
Bovendien is hij van oordeel dat het door de procureur aangehaalde arrest nr. 199/2005 een ander onderwerp 
had. 
 
 A.5.1.  S.S., beklaagde voor de verwijzende rechter, meent dat de huidige prejudiciële vraag nog niet werd 
beantwoord door het Hof. Het arrest nr. 199/2005 van 21 december 2005 betrof weliswaar een gelijksoortige 
problematiek, maar de daarbij beantwoorde vraag had geen betrekking op de kwalificatie van het gebruik van 
valse stukken als voortdurend misdrijf, wel op de verjaringsregels bij samenloop tussen valsheid en het gebruik 
van valse stukken. 
 
 A.5.2.  S.S. wijst erop dat de rechtspraak van het Hof van Cassatie niet in overeenstemming is met de tekst 
van de in het geding zijnde bepalingen en dat, vóór het ontstaan van die rechtspraak, ervan werd uitgegaan dat 
het gebruik van valse stukken een aflopend misdrijf was. Hij is van oordeel dat het wettigheidsbeginsel in 
strafzaken vereist dat uit de bewoordingen van de wet kan worden afgeleid of het misdrijf aflopend of 
voortdurend is, en, in geval van een voortdurend misdrijf, wanneer het voltooid is. 
 
 A.5.3.  S.S. zet uiteen dat de term « gebruik », die niet in het Strafwetboek wordt gedefinieerd, moet 
worden geïnterpreteerd, zij het dat die interpretatie ertoe moet leiden dat enkel kan worden gestraft wat strafbaar 
is op grond van de tekst van de wet, en wat strafbaar werd vooropgesteld door de wetgever. Vermits de term niet 
is gedefinieerd, dient hij te worden geïnterpreteerd in de normale betekenis ervan. Daarbij moet echter ook 
rekening worden gehouden met de wil van de wetgever. De interpretatie die het Hof van Cassatie aan de term 
« gebruik » geeft, is niet in overeenstemming met de wil van de wetgever, noch met het gewone taalgebruik. Het 
gebruik van valse stukken is overigens een opzettelijk misdrijf, waarbij de dader de wil moet hebben om het stuk 
te gebruiken. Hij moet wetens en willens een daad van gebruik stellen. Nergens kan uit worden afgeleid dat de 
wetgever de daad van gebruik heeft willen laten blijven duren, zolang het beoogde voordeel blijft duren. De 
interpretatie van het Hof van Cassatie stelt een toestand strafbaar, terwijl de wetgever een handeling strafbaar 
heeft willen stellen. Bovendien, indien zou worden aanvaard dat het wel degelijk om een voortdurend misdrijf 
gaat, is het absoluut niet duidelijk hoelang het misdrijf blijft duren. Het is juist dat het tot de 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter behoort om uit te maken wanneer een misdrijf ophoudt te bestaan, maar 
die beoordeling moet terug te koppelen zijn aan een wettekst. Anders wordt de beoordeling willekeurig, wat 
manifest in strijd is met het wettigheidsbeginsel. 
 
 A.5.4.  Wat de door de procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Gent aangevoerde 
exceptie van onbevoegdheid betreft, is S.S. van oordeel dat het Hof wel degelijk bevoegd is om zich uit te 
spreken over de vraag of een wettelijke norm in een bepaalde interpretatie bestaanbaar is met de Grondwet. 
 
 A.6.1.  De Ministerraad zet uiteen dat het gebruik van valse stukken, sinds een arrest van het Hof van 
Cassatie van 4 juli 1932, door de rechtspraak wordt gekwalificeerd als een voortdurend misdrijf. De rechtspraak 
van het Hof van Cassatie is op dat vlak constant. Het einde van het laatste gebruik doet de verjaring lopen. 
Bovendien vereist de notie « gebruik » geen materieel optreden van de dader. Zelfs het feit dat het stuk zich 
buiten het materiële bereik van de dader bevindt, belet het « gebruik » niet. Wel dient, volgens de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie, de duur van het gebruik te worden beperkt tot de periode waarin het valse stuk een 
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rechtstreeks effect sorteert. Indien het effect een gevolg is van een latere juridisch onderscheiden oorzaak, is het 
geen gevolg meer van het misdrijf (zoals de geldige benoemingshandeling op grond van een vals diploma). 
 
 A.6.2.  Volgens de Ministerraad is een voortdurend misdrijf een misdrijf bestaande uit een ononderbroken 
en door de dader bestendigde delictuele toestand. Of een misdrijf aflopend dan wel voortdurend is, moet blijken 
uit de aard ervan of uit de tekst van de wet. Te dezen dient te worden vastgesteld dat het Strafwetboek zelf geen 
aanwijzingen bevat over de aard van het misdrijf. Ook de artikelen 73bis van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde (hierna : BTW-Wetboek) en 450 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
(hierna : WIB 1992) bevatten op dat vlak geen aanwijzingen. Volgens de Ministerraad bevat de parlementaire 
voorbereiding van de in het geding zijnde bepalingen evenmin enige aanwijzing. 
 
 Bij gebrek aan een uitdrukkelijke vermelding in de wet of een uitdrukkelijke passage in de parlementaire 
voorbereiding staat het, volgens de Ministerraad, aan de rechtspraak om uit de wet de aard van het misdrijf af te 
leiden. Overwegingen betreffende de taalkundige interpretatie van het woord « gebruik » zijn niet dienstig, 
vermits het toekomt aan de verwijzende rechter om de desbetreffende misdrijven te interpreteren. Vermits de 
kwalificatie als voortdurend misdrijf wordt geschraagd door een constante rechtspraak van het Hof van Cassatie, 
kan niet worden gesteld dat de gevolgen van het misdrijf onvoorzienbaar zouden zijn. Het feit dat het misdrijf 
niet gemakkelijk verjaart, is allicht vervelend voor de betrokkenen, doch zij weten dit vooraf. Zij kunnen 
bijgevolg de gevolgen van hun daden inschatten. 
 
 A.6.3.  De Ministerraad wijst erop dat een groot deel van de rechtsleer de kwalificatie van het gebruik van 
valse stukken als voortdurend misdrijf heeft onderschreven. Hij erkent niettemin dat bepaalde auteurs een andere 
mening zijn toegedaan. Die auteurs opteren voor de kwalificatie als aflopend misdrijf, onder meer omdat de in de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie gehanteerde « duur-formule » te vaag zou zijn. Daarbij wordt ook vaak 
verwezen naar Franse rechtsleer. 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat de argumenten van die auteurs niet overtuigen. Franse rechtsleer is 
volgens hem niet dienstig, vermits ze niet handelt over de Belgische wet. Sommige auteurs zijn van oordeel dat 
uit de parlementaire voorbereiding van het Strafwetboek blijkt dat de wetgever het gebruik van valse stukken 
« veeleer » als een ogenblikkelijke gedraging heeft beschouwd. Daardoor geven die auteurs evenwel impliciet 
toe dat de parlementaire voorbereiding geen uitsluitsel geeft over de aard van het misdrijf. De Ministerraad 
meent overigens dat uit de parlementaire voorbereiding van het Strafwetboek geenszins kan worden afgeleid dat 
de wetgever het gebruik « veeleer » als een ogenblikkelijke gedraging heeft beschouwd. In de parlementaire 
voorbereiding van het BTW-Wetboek en van het WIB 1992 is volgens de Ministerraad evenmin enige 
aanwijzing terug te vinden. In het verslag van de bespreking in de Kamer van volksvertegenwoordigers 
betreffende artikel 72 van het BTW-Wetboek, tijdens de zitting 1968-1969, wordt echter wel verwezen naar 
rechtspraak van het Hof van Cassatie. Ofschoon die rechtspraak een andere problematiek betreft, geeft die 
verwijzing volgens de Ministerraad aan dat de wetgever zich bewust was van de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie op het vlak van het voortdurend karakter van het misdrijf van gebruik van valse stukken. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad wijst erop dat in het wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht, 
overgezonden door de Senaat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers op 2 december 2005, het misdrijf van 
gebruik van valse stukken wordt omschreven als een aflopend misdrijf. De Hoge Raad voor de Justitie is het 
evenwel niet eens met die nieuwe omschrijving. De Hoge Raad achtte het « noodzakelijk voor het onderzoek dat 
inzake valsheid in geschrifte het tijdstip waarop de verjaring van de strafvordering aanvangt, niet wordt 
vervroegd ». Daaruit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad van oordeel is dat de huidige interpretatie niet alleen 
correct is, maar ook opportuun. 
 
 A.6.5.  De Ministerraad is van oordeel dat het interpreteren van de wet in die zin dat het gebruik van valse 
stukken een voortdurend misdrijf is, niet kan worden beschouwd als een ontoelaatbaar ruime interpretatie van de 
strafwet. Het is voor elke persoon bepaalbaar hoelang hij gebruik maakt van het valse stuk, namelijk hoelang het 
stuk in kwestie het beoogde effect heeft. Het staat daarbij uiteindelijk aan de feitenrechter om uit te maken tot 
wanneer het misdrijf heeft geduurd, meer bepaald wanneer het nuttige gebruik is gestopt. Volgens de 
Ministerraad stelt het Hof van Cassatie de definitieve vestiging van de belasting als uiterste datum voor het einde 
van het gebruik, zij het dat dit niet als een algemene regel geldt. Uit andere elementen kan blijken dat het nuttige 
effect vroeger is gestopt. De belastingplichtige heeft bovendien steeds de mogelijkheid te verzaken aan de 
gevolgen van de door hem aangewende stukken. Op die wijze stopt hij het gebruik en begint de verjaring te 
lopen. Dit is, volgens de Ministerraad, volstrekt in overeenstemming met het wettigheidsbeginsel. 
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 A.6.6.  In tegenstelling tot andere partijen is de Ministerraad van oordeel dat de vraag niet kan worden 
opgesplitst in twee delen. Het komt immers niet toe aan de partijen om de door de verwijzende rechter gestelde 
vraag te herformuleren. Hij is bovendien van oordeel dat het onderscheid dat andere partijen maken met het 
arrest nr. 199/2005 van 21 december 2005 kunstmatig is, vermits de in dat arrest beantwoorde vraag handelde 
over de gevolgen van het feit dat de misdrijven van valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken als 
een collectief misdrijf worden beschouwd, dat blijft voortduren zolang het beoogde doel blijft bestaan. Die 
gevolgen houden meer bepaald in dat de verjaring van dat collectieve misdrijf pas begint te lopen zodra dat doel 
niet meer bestaat. Ook thans trekt de verwijzende rechter het verjaringsstelsel van het gebruik van valse stukken 
in twijfel. In de vraag wordt verwezen naar de beweerde onvoorspelbaarheid van het verjaringsstelsel. In het 
aangehaalde arrest heeft het Hof die « onvoorspelbaarheid » echter grondwettig geacht (B.11.4). 
 
 A.7.  De Belgische Staat, in de hoedanigheid van burgerlijke partij in de bij de verwijzende rechter 
hangende zaak, is van oordeel dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Hij verwijst 
naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgens welke het wettigheidsbeginsel niet 
verbiedt dat de rechter de strafwet interpreteert. De wetten vertonen immers noodzakelijkerwijze een bepaalde 
algemeenheid in hun bewoordingen. Volgens de Belgische Staat heeft het Hof reeds een arrest gewezen op een 
prejudiciële vraag met hetzelfde onderwerp, meer bepaald het arrest nr. 199/2005 van 21 december 2005. 
Daaruit blijkt dat er geen sprake is van een schending van het wettigheidsbeginsel. Bovendien kan niet worden 
gesteld dat de feitenrechter vrij is om het aanvangspunt van de verjaring van de strafvordering vast te stellen. Hij 
oordeelt alleen op grond van de feitelijke elementen van de zaak. Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid 
van de strafrechter om op grond van de strafrechtelijke bepalingen uit te maken wanneer een misdrijf ophoudt te 
bestaan en wanneer dienovereenkomstig de verjaringstermijn begint te lopen. 
 
 A.8.1.  G.V. is van oordeel dat de kwalificatie als voortdurend misdrijf moet blijken uit de wet. Het 
strafrecht viseert in de regel enkel ogenblikkelijke gedragingen en slechts bij uitzondering voortdurende 
toestanden. Omdat de erkenning van het voortdurend karakter van een misdrijf in de praktijk vaak ertoe leidt dat 
het betrokken misdrijf onverjaarbaar wordt, moet de rechtsfiguur, volgens G.V., met voldoende 
terughoudendheid worden toegepast en zou, bij stilzwijgen van de wetgever, de voorkeur moeten uitgaan naar de 
kwalificatie als aflopend misdrijf. Hij wijst nog erop dat de kwalificatie van het gebruik van valse stukken als 
een voortdurend misdrijf in de rechtsleer wordt bekritiseerd. 
 
 A.8.2.  Volgens G.V. heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat het gebruik van valse stukken die tot 
staving van een belastingaangifte worden aangewend, in de regel slechts zijn nuttig effect verliest bij de 
definitieve vaststelling van de belasting en dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan doordat de administratie 
voordien het gebruik van valse stukken door de belastingplichtige heeft vastgesteld en op grond daarvan de 
aanslagprocedure heeft ingeleid. Die rechtspraak is volgens G.V. problematisch, omdat ze de facto leidt tot de 
onverjaarbaarheid van de strafvordering en omdat de delictuele toestand niet meer afhankelijk is van de wil van 
de dader, maar van de wil van de taxatieambtenaar. Wanneer deze niet tot inkohiering van de aanslag overgaat, 
laat hij de delictuele toestand voortduren en dwingt hij de belastingplichtige een misdrijf te begaan. Zelfs 
wanneer de belastingplichtige een bijkomende aangifte zou indienen, dan nog kan de administratie de 
inkohiering uitstellen tot twaalf maanden na de definitieve strafrechtelijke veroordeling (artikel 358, § 1, 3°, en 
§ 2, 3°, van het WIB 1992). Daarbij komt nog dat het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat het gebruik van 
valse stukken verder uitwerking blijft hebben in de situatie waarin de belastingplichtige administratief beroep 
instelt tegen de litigieuze aanslag, waarover de belastingadministratie niet wil beslissen vooraleer de 
strafrechtspleging is afgelopen. Indien hij het bezwaar handhaaft, blijft hij dus een misdrijf plegen; indien hij 
afziet van het bezwaar en de aanvullende aanslag aanvaardt, stopt het misdrijf, maar dat leidt dan weer tot een 
schending van de rechten van verdediging, van het vermoeden van onschuld en van het recht niet te worden 
gedwongen te getuigen tegen zichzelf of een bekentenis af te leggen. 
 
 A.8.3.  Volgens G.V. vereist het wettigheidsbeginsel in strafzaken dat de wetgever in voldoende 
nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden 
gesteld. Hij verwijst daarbij naar rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, van het Hof van Cassatie en van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij verwijst ook naar adviezen van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State, waarin onder meer werd geoordeeld dat de wetgever voor het strafbare feit nauwkeurig dient aan 
te geven waarin het bestaat, zonder dat voor de interpretatie naar de memorie van toelichting moet of kan worden 
verwezen. Het wettigheidsbeginsel vereist bovendien dat de rechter de strafwet strikt interpreteert. Hij mag de 
strafwet niet uitbreiden, zo niet gedraagt hij zich als wetgever. Door een aflopend misdrijf te interpreteren als een 
voortdurend misdrijf, wordt de strafbaarstelling uitgebreid. Een dergelijke uitbreiding is niet mogelijk zonder een 
wettelijke verankering. Volgens G.V. was - en is - het de bedoeling van de wetgever om het gebruik van valse 
stukken te kwalificeren als een aflopend misdrijf. Aangezien de kwalificatie als voortdurend misdrijf louter van 
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jurisprudentiële origine is, en aangezien die kwalificatie geen steun vindt in de wet, noch in de parlementaire 
voorbereiding, noch in de rechtsleer, kan niet anders dan worden besloten dat ze in strijd is met het 
wettigheidsbeginsel. Doordat de fiscale administratie de aanvang van de verjaring kan beïnvloeden, is deze 
onvoorspelbaar, zodat eveneens niet is voldaan aan de vereiste van voorzienbaarheid. Bovendien is de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie gebaseerd op uiterst vage criteria (het beoogde doel, het nuttige gevolg, 
enz.) zodat de rechtsonderhorige onmogelijk met zekerheid kan bepalen of er bij hem al dan niet nog sprake is 
van een verder durende toestand van strafbaar gebruik. 
 
 A.8.4.  G.V. is ten slotte van oordeel dat de prejudiciële vraag die heeft geleid tot het arrest nr. 199/2005 
van het Hof een andere draagwijdte had dan de in de huidige zaak gestelde vraag. 
 

 

- B - 

 

 Wat de draagwijdte van de prejudiciële vraag betreft 

 

 B.1.  De verwijzende rechter vraagt of de artikelen 193, 196 en 197 van het Strafwetboek, 

artikel 73bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna : 

BTW-Wetboek), artikel 450 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : 

WIB 1992) en de artikelen 21, 22 en 23 van de wet van 17 april 1878 houdende de 

voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, in de interpretatie dat het « gebruik van 

valse stukken » een voordurend misdrijf is - doordat het gebruik blijft voortduren, zelfs 

zonder een nieuw feit van de dader en zonder zijn herhaald optreden, zolang het door hem 

beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling, zonder verzet van 

zijn kant, het nuttige gevolg heeft dat hij ervan verwachtte -, bestaanbaar zijn met de 

artikelen 12 en 14 van de Grondwet en met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 B.2.  Het Hof wordt niet gevraagd de rechtspraak van het Hof van Cassatie te toetsen aan 

de in de prejudiciële vraag aangehaalde grondwets- en verdragsbepalingen, wel de in het 

geding zijnde bepalingen, in de aangegeven interpretatie, te toetsen aan die grondwets- en 

verdragsbepalingen. 

 

 Wanneer een rechter het Hof ondervraagt over de grondwettigheid van bepalingen in een 

bepaalde interpretatie, antwoordt het Hof, in de regel, op de vraag door die bepalingen in die 

interpretatie te onderzoeken. 
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 Wat de in het geding zijnde bepalingen betreft 

 

 B.3.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de wijze waarop de prejudiciële 

vraag is geformuleerd, blijkt dat die vraag in werkelijkheid enkel de wetsbepalingen betreft 

die het « gebruik van valse stukken » strafbaar stellen, namelijk artikel 197 van het 

Strafwetboek, artikel 73bis van het BTW-Wetboek en artikel 450 van het WIB 1992. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die artikelen. 

 

 B.4.1.  Uit de verwijzingsbeslissing kan worden afgeleid dat die artikelen aan het Hof 

worden voorgelegd in hun huidige redactie. 

 

 B.4.2.  Artikel 197 van het Strafwetboek bepaalt : 

 

 « In alle gevallen in deze afdeling vermeld, wordt hij die gebruik maakt van de valse akte 
of van het valse stuk, gestraft alsof hij de dader van de valsheid was ». 
 

 B.4.3.  Artikel 73bis van het BTW-Wetboek, laatst gewijzigd bij artikel 49 van de 

programmawet (I) van 27 december 2006, bepaalt : 

 

 « Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van 250 EUR tot 
125.000 EUR of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, met het oogmerk om 
een van de in artikel 73 bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, in 
handelsgeschriften of in private geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals 
geschrift gebruik maakt. 
 
 Hij die wetens en willens een vals getuigschrift opstelt dat de belangen van de Schatkist 
kan schaden of die van een dergelijk getuigschrift gebruik maakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot 125.000 EUR 
of met één van die straffen alleen ». 
 

 B.4.4.  Artikel 450 van het WIB 1992, laatst gewijzigd bij artikel 36 van de 

programmawet (I) van 27 december 2006, bepaalt : 

 

 « Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van 250 EUR tot 
125.000 EUR of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, met het oogmerk om 
een van de in artikel 449 bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, in 
handelsgeschriften of in private geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals 
geschrift gebruik maakt. 
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 Hij die wetens en willens een vals getuigschrift opstelt dat de belangen van de Schatkist 
kan schaden of die van een dergelijk getuigschrift gebruik maakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 EUR tot 125.000 EUR 
of met één van die straffen alleen ». 
 

 

 Wat de ontvankelijkheid van de memorie van tussenkomst betreft 

 

 B.5.  De Ministerraad is van oordeel dat de partij die vraagt om tussen te komen niet doet 

blijken van het vereiste belang om tussen te komen in het geding. 

 

 B.6.  Ofschoon moet worden vermeden dat voor het Hof personen in rechte treden die 

slechts een hypothetisch belang hebben bij de aan het Hof gestelde prejudiciële vragen, dient 

het Hof rekening te houden met het versterkte gezag van gewijsde dat voortvloeit uit 

artikel 26, § 2, tweede lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 en ervoor te zorgen 

dat prejudiciële vragen met betrekking tot identieke problemen niet worden vermenigvuldigd. 

Door toe te staan dat elke persoon die doet blijken van een belang de vernietiging kan 

vorderen van een bepaling waarvan het Hof, uitspraak doende op een prejudiciële vraag, heeft 

vastgesteld dat ze de Grondwet schendt, heeft artikel 4, tweede lid, dat in de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 is ingevoerd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, het gevolg versterkt 

dat een op prejudiciële vraag gewezen arrest kan hebben voor de personen die geen partij 

waren bij dat arrest. 

 

 Er dient dus te worden aangenomen dat de personen die het afdoende bewijs leveren van 

het rechtstreekse gevolg dat het antwoord dat het Hof op een prejudiciële vraag zal geven, op 

hun persoonlijke situatie kan hebben, doen blijken van een belang om voor het Hof tussen te 

komen. 

 

 B.7.  De partij die vraagt om tussen te komen wijst erop dat zij wordt vervolgd voor het 

plegen van het misdrijf van gebruik van valse stukken. Uit de haar betreffende vordering van 

de procureur des Konings blijkt dat hij dat misdrijf kwalificeert als een voortdurend misdrijf 

in de zin zoals aangegeven in de prejudiciële vraag. 
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 Rekening houdend met die omstandigheden doet die partij blijken van een voldoende 

belang om in de onderhavige rechtspleging tussen te komen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.8.1.  De artikelen 12 en 14 van de Grondwet bepalen : 

 

 « Art. 12.  De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. 
 
 Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren ». 
 

 « Art. 14.  Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet ». 
 

 Artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen 
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde 
van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. 
 
 2.  Dit artikel staat niet in de weg aan het vonnis en de straf van iemand die schuldig is 
aan een handelen of nalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde, een 
misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen welke door de beschaafde volken 
worden erkend ». 
 

 B.8.2.  Op grond van artikel 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, gewijzigd 

bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, is het Hof bevoegd om wetgevende normen te toetsen 

aan de artikelen van titel II « De Belgen en hun rechten » en de artikelen 170, 172 en 191 van 

de Grondwet. 

 

 Wanneer evenwel een verdragsbepaling die België bindt, een draagwijdte heeft die 

analoog is met die van een of meer van de voormelde grondwetsbepalingen, vormen de 

waarborgen vervat in die verdragsbepaling een onlosmakelijk geheel met de waarborgen die 

in de betrokken grondwetsbepalingen zijn opgenomen. 
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 Daaruit volgt dat, wanneer een schending wordt aangevoerd van een bepaling van titel II 

of van de artikelen 170, 172 of 191 van de Grondwet, het Hof, bij zijn onderzoek, rekening 

houdt met internationaalrechtelijke bepalingen die analoge rechten of vrijheden waarborgen. 

 

 In zoverre het het wettigheidsbeginsel in strafzaken waarborgt, heeft artikel 7.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens een draagwijdte die analoog is aan die van de 

artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet. 

 

 B.8.3.  Door aan de wetgevende macht de bevoegdheid te verlenen, enerzijds, om te 

bepalen in welke gevallen en in welke vorm strafvervolging mogelijk is en, anderzijds, om 

een wet aan te nemen op grond waarvan een straf kan worden bepaald en toegepast, 

waarborgen de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet aan elke burger dat geen 

enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld en geen enkele straf zal worden opgelegd dan 

krachtens regels aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 B.8.4.  Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat bovendien uit van de idee dat de 

strafwet moet worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het 

ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. 

Het eist dat de wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende 

bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een 

gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van 

dat gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid 

wordt gelaten. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan 

de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden 

gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 

 

 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet is voldaan 

wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 
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 B.8.5.  Enkel bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling is het mogelijk om, 

rekening houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen 

of de door de wetgever gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het 

strafrechtelijke wettigheidsbeginsel zouden schenden. 

 

 B.9.  De kwalificatie van het « gebruik van valse stukken » als een voortdurend misdrijf 

vindt steun in de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat herhaaldelijk heeft geoordeeld dat 

het gebruik voortduurt, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van de valsheid en zonder 

herhaald optreden van zijnentwege, zolang het door hem beoogde doel niet volledig is bereikt 

en zolang de hem verweten beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttige gevolg 

heeft dat hij ervan verwachtte (zie onder meer Cass. 4 juli 1932, Pas. 1932, I, p. 223; 

11 januari 1960, Arr. Cass., 1960, p. 412; 6 februari 1979, Arr. Cass., 1978-79, p. 638; 

4 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 423; 6 maart 2001, Arr. Cass., 2001, nr. 123; 7 februari 

2007, P.06.1491.F). « Het strafbaar karakter van een gebruik van valse stukken voor de 

vervalser, vereist dus niet dat hij de duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voorzien 

dat het valse stuk de door hem gewenste uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben » 

(Cass., 7 februari 2007, voormeld). 

 

 B.10.  De kwalificatie als voortdurend, dan wel als aflopend misdrijf, heeft op zich geen 

invloed op het feit dat elke persoon weet dat hij kan worden vervolgd en veroordeeld indien 

zijn initiële gedraging samenvalt met de constitutieve elementen van het misdrijf dat door de 

in het geding zijnde bepalingen wordt bestraft. 

 

 B.11.1.  Die kwalificatie heeft wel gevolgen op het vlak van de verjaring van de 

strafvordering, die begint te lopen te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd 

(artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering), wat bij een 

voortdurend misdrijf pas het geval is wanneer de delictuele toestand is beëindigd. 

 

 B.11.2.  Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de strafrechter om uit te maken, 

op grond van de strafrechtelijke bepalingen, wanneer een misdrijf ophoudt te bestaan en 

wanneer dienovereenkomstig de verjaringstermijn begint te lopen. Het wettigheidsbeginsel in 

strafzaken verzet zich niet ertegen dat de strafrechter, naar gelang van de verwezenlijking of 
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niet van het door de dader « nagestreefde doel » en het « nuttige gevolg » van zijn 

beginhandeling, het einde van het misdrijf van gebruik van valse stukken in feite bepaalt. 

 

 B.11.3.  De onvoorspelbaarheid die te maken heeft met het feit dat een misdrijf dat 

strafbaar was op het ogenblik dat de initiële strafbare handeling werd gesteld, nog met 

dezelfde straf zou kunnen worden gestraft na het verstrijken van de door de dader verwachte 

termijn van verjaring, doordat het misdrijf, in tegenstelling tot wat de dader had gedacht, een 

voordurend karakter heeft, is niet van die aard dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de 

artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.12.  Rekening houdend met de in B.9 aangehaalde vaste rechtspraak van het Hof van 

Cassatie, kan te dezen bovendien niet staande worden gehouden dat de rechtsonderhorige zich 

in de onmogelijkheid zou bevinden om vooraf op afdoende wijze in te schatten of het 

desbetreffende misdrijf een voortdurend karakter heeft. 

 

 B.13.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 197 van het Strafwetboek, artikel 73bis van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde en artikel 450 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, aldus 

geïnterpreteerd dat het misdrijf van gebruik van valse stukken blijft voortduren, zelfs zonder 

een nieuw feit van de dader en zonder zijn herhaald optreden, zolang het door hem beoogde 

doel niet volledig is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling, zonder verzet van 

zijn kant, het nuttige gevolg heeft dat hij ervan verwachtte, schenden niet de artikelen 12, 

tweede lid, en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 25 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4691 

 
 

Arrest nr. 18/2010 
van 25 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 21 april 2009 in zake Jozef Verstreepen tegen de Pensioendienst voor de 
Overheidssector en de Federale Overheidsdienst Financiën, waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 28 april 2009, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1017, lid 2, Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zover het haar toepassing beperkt tot de overheid of de instelling, belast met het 
toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen (579, 6°,) 580, 581 en 582, 
1° en 2°, en niet uitbreidt tot de overheid of de instellingen belast met het toepassen van de 
gelijkaardige wetten en verordeningen inzake de sociale zekerheid van het 
overheidspersoneel ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 : 
 
 -  is verschenen : Mr. J. Mosselmans, tevens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 1 november 1988 werd Jozef Verstreepen als postman eerste klasse gepensioneerd wegens lichamelijke 
ongeschiktheid. Wegens zijn huwelijk op 22 mei 2004 werd het bedrag van zijn pensioen met ingang van 
1 oktober 2005 verminderd. Vermits hij van oordeel was dat hij door die maatregel werd gediscrimineerd ten 
aanzien van de ongehuwd samenwonende pensioengerechtigden in de overheidssector, dagvaardde hij de 
Pensioendienst voor de Overheidssector en de Federale Overheidsdienst Financiën voor de Rechtbank van eerste 
aanleg te Turnhout. Nadat die Rechtbank zijn vordering ongegrond had verklaard, tekende hij tegen die 
beslissing hoger beroep aan bij het Hof van Beroep te Antwerpen. 
 
 Ook het Hof van Beroep is van oordeel dat de vordering ongegrond is. Wat de gerechtskosten betreft, voert 
Jozef Verstreepen aan dat artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek een verschil in behandeling in 
het leven roept, waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat, tussen sociaal verzekerden, naargelang zij 
werknemer dan wel ambtenaar zijn. De verwijzende rechter is van oordeel dat het noodzakelijk is, alvorens 
uitspraak te doen over de kosten, daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad zet uiteen dat met de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat een nieuwe invulling werd gegeven aan de in 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding, waaronder voortaan wordt 
verstaan de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en de erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde 
partij. De in het geding zijnde bepaling bevat op de algemene regel een uitzondering die inhoudt dat op het vlak 
van de vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerde persoonlijk, de overheid of de instelling belast 
met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 579, 6°, 580, 581 en 582, 1° en 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, in beginsel in de kosten wordt verwezen. 
 
 A.2.  De Ministerraad wijst erop dat, ofschoon de gestelde vraag ruim is geformuleerd, het geschil dat bij 
de verwijzende rechter hangende is betrekking heeft op een beweerde ongelijke behandeling van werknemers en 
ambtenaren op het vlak van pensioengeschillen. Hij meent dan ook dat het onderzoek van de prejudiciële vraag 
kan worden beperkt tot dergelijke geschillen. 
 
 A.3.  De Ministerraad zet uiteen dat de in het geding zijnde bepaling een uitzondering vormt op een 
algemene regel, en bijgevolg restrictief moet worden geïnterpreteerd. 
 
 Door de toepassing van die bepaling te koppelen aan betwistingen waarvoor de arbeidsrechtbank exclusief 
bevoegd is ratione materiae, heeft de wetgever het wenselijk geacht om de uitzondering op de algemene regel te 
beperken tot bepaalde socialezekerheidsgeschillen waarvan uitsluitend de arbeidsrechtbanken kennis kunnen 
nemen. 
 
 Volgens artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek is de arbeidsrechtbank bevoegd voor geschillen 
betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen inzake het rust- en overlevingspensioen. 
Volgens vaste rechtspraak, onder meer van het Hof van Cassatie, is de arbeidsrechtbank niet bevoegd voor 
geschillen betreffende het rust- en overlevingspensioen van het overheidspersoneel. Die geschillen behoren tot 
de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, omdat de desbetreffende pensioenen door of krachtens een 
specifieke wet of een specifiek reglement werden ingesteld en omdat zij worden beschouwd als uitgesteld loon. 
Dit alles leidt ertoe dat de in het geding zijnde bepaling niet toepasselijk is op pensioengeschillen tussen een 
gepensioneerd ambtenaar en de Pensioendienst voor de Overheidssector. De toepasselijkheid van die bepaling is 
immers gekoppeld aan de materiële bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. 
 
 A.4.1.  Volgens de Ministerraad zijn de ambtenaren op het vlak van de pensioenregeling niet te vergelijken 
met de werknemers, omdat de regeling die geldt voor de ambtenaren dermate verschilt van de regeling die geldt 
voor de werknemers, wat betreft het doel, de financieringswijze en de toekenningsvoorwaarden. Vermits de 
desbetreffende categorieën niet vergelijkbaar zijn, zou het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet zijn 
geschonden. 
 
 A.4.2.  Afgezien van die vaststelling, is er volgens de Ministerraad van een ongelijke behandeling geen 
sprake, vermits het pensioenstelsel dat geldt voor ambtenaren wordt gefinancierd door de overheid. Om die 
reden maakt dat stelsel geen deel uit van de sociale zekerheid, die is gebaseerd op sociale bijdragen betaald door 
de werknemers, de werkgevers en de zelfstandigen. Het overheidspensioen wordt door de rechtsleer overigens 
gekwalificeerd als « uitgesteld loon ». 
 
 Het is volgens de Ministerraad dan ook redelijk verantwoord dat een pensioengeschil tussen de overheid en 
een ambtenaar buiten het toepassingsgebied van de in het geding zijnde bepaling valt, vermits die bepaling 
uitsluitend van toepassing is op geschillen betreffende de sociale zekerheid, waarvan de overheidspensioenen 
geen onderdeel zijn. 
 
 A.4.3.  Een geschil betreffende het pensioen van een ambtenaar zou, volgens de Ministerraad, wel 
eventueel kunnen worden vergeleken met een geschil betreffende het loon van een werknemer. Bij een 
ambtenaar betreft een pensioengeschil immers een geschil inzake uitgesteld loon. Volgens artikel 578 van het 
Gerechtelijk Wetboek neemt de arbeidsrechtbank kennis van geschillen betreffende het loon van werknemers. 
Indien de werknemer in het ongelijk wordt gesteld, dient hij de kosten van het geding te betalen, aangezien hij 
zich in een dergelijk geschil niet kan beroepen op de in het geding zijnde bepaling. Hetzelfde geldt voor de 



 4

ambtenaar met betrekking tot geschillen inzake zijn pensioen, dat als uitgesteld loon moet worden beschouwd. 
Er is bijgevolg geen verschil in behandeling. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, laatst gewijzigd bij artikel 128 van de 

programmawet (I) van 27 december 2006, bepaalt : 

 

 « Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, 
de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, 
die het eventueel bekrachtigt. 
 
 Behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is, wordt de overheid of de instelling, 
belast met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 579, 6°, 580, 
581 en 582, 1° en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden 
persoonlijk, steeds in de kosten verwezen. 
 
 Met sociaal verzekerden worden bedoeld : de sociaal verzekerden in de zin van artikel 2, 
7°, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘ Handvest ’ van de sociaal verzekerde. 
 
 De kosten kunnen worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij 
wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, 
hetzij over echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn, broeders en zusters of 
aanverwanten in dezelfde graad. 
 
 In een onderzoeksvonnis wordt de beslissing inzake kosten steeds aangehouden ». 
 

 B.2.  Uit de feiten van het geding, de motivering van de verwijzingsbeslissing en de 

bewoordingen van het geheel van de bepalingen bedoeld in artikel 1017, tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van die wetsbepaling, in zoverre 

zij, door de verwijzing erin naar artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, een verschil in 

behandeling invoert tussen twee categorieën van sociaal verzekerden : enerzijds, de 

werknemer die een rechtsvordering instelt tegen de overheid of de instelling belast met de 

toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld in artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk 

Wetboek en, anderzijds, het statutair personeelslid van het openbaar ambt dat een 

rechtsvordering instelt tegen de overheid of de instelling belast met de toepassing van de 

gelijksoortige wetten en verordeningen inzake de sociale zekerheid eigen aan dat type van 

personeel. 
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 Alleen de eerste heeft de waarborg dat hij, behoudens in geval van een roekeloze of 

tergende vordering, niet in de kosten zal worden veroordeeld. 

 

 B.3.1.  Artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde oorspronkelijk in 

algemene termen dat ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst, 

onverminderd de overeenkomst tussen partijen. 

 

 De uitzondering daarop, vervat in de in het geding zijnde bepaling, werd ingevoerd bij 

artikel 15 van de wet van 24 juni 1970 tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 

houdende het Gerechtelijk Wetboek en van sommige bepalingen betreffende de bevoegdheid 

van de hoven en rechtbanken en de burgerlijke rechtspleging. In de parlementaire 

voorbereiding van die bepaling werd hieromtrent het volgende verklaard : 

 

 « Artikel 14 [thans 15] verhelpt een leemte die aan de opstellers van het Wetboek en aan 
de wetgever was ontgaan. 
 
 Naar luid van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de in het ongelijk 
gestelde partij in de kosten verwezen. Deze regel heeft een algemene strekking. 
 
 Daarop zijn echter uitzonderingen mogelijk indien bijzondere wetten daarvan 
uitdrukkelijk afwijken. Dit is het geval ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten (zie 
de wet van 20 maart 1948 tot aanvulling, wat betreft de kosten van rechtspleging, van de 
gecoördineerde wetten op de arbeidsongevallen). 
 
 In de huidige stand van de wetgeving bestaan er echter gevallen waarin aan de 
uitkeringsgerechtigden kosteloze procedure wordt gewaarborgd, onder meer ter zake van de 
verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. De geneeskundige onderzoeken waaraan de 
verzekerden kunnen worden onderworpen, zijn voor de betrokkenen kosteloos. 
 
 Er bestaat geen enkele reden om die regel naar aanleiding van de instelling van de 
arbeidsgerechten te wijzigen. 
 
 Het ontwerp heeft dus enkel tot doel inzake sociale zekerheid te handhaven wat steeds 
werd aanvaard » (Parl. St., Senaat, 1969-1970, nr. 11, p. 8). 
 

 B.3.2.  Daaruit blijkt dat de wetgever met de in het geding zijnde bepaling aanvankelijk 

heeft beoogd te vermijden dat partijen die vóór de overheveling van 

socialezekerheidsgeschillen naar de arbeidsgerechten een kosteloze procedure genoten, door 

die bevoegdheidsoverdracht in de kosten zouden kunnen worden verwezen wanneer ze in het 

ongelijk worden gesteld. 
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 B.4.  Vóór de overheveling van de socialezekerheidsgeschillen naar de arbeidsgerechten, 

genoten onder meer de slachtoffers van arbeidsongevallen van een kosteloze procedure, en dit 

krachtens de wet van 20 maart 1948 « tot aanvulling wat betreft de kosten van rechtspleging 

van de samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen ». 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die wet kan worden afgeleid dat de wetgever 

heeft willen voorkomen dat de slachtoffers van arbeidsongevallen ertoe zouden worden 

gebracht « een onvoldoende aanbod [van vergoeding] te aanvaarden uit vrees van 

gerechtskosten te dragen te hebben » (Parl. St., Senaat, 1946-1947, nr. 153, p. 2). 

 

 B.5.  Dat de wetgever met de in het geding zijnde bepaling meer in het algemeen de 

toegang tot het gerecht van de sociaal verzekerde wiens sociale rechten in betwisting zijn, 

gemakkelijker heeft willen maken, wordt uitdrukkelijk bevestigd in de parlementaire 

voorbereiding van artikel 129 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen 

betreffende gezondheid, dat het tweede lid van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek 

heeft vervangen, onder meer om te preciseren dat enkel sociaal verzekerden in de zin van 

artikel 2, eerste lid, 7°, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de 

sociaal verzekerde zich op die bepaling kunnen beroepen. Tijdens de parlementaire 

voorbereiding werd hieromtrent het volgende verklaard : 

 

 « In toepassing van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek zijn de 
instellingen van sociale zekerheid, behalve wanneer het geding tergend of roekeloos is, steeds 
gehouden tot betaling van de gerechtskosten, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen 
de gerechtigden. Aldus heeft de wetgever oorspronkelijk de sociaal verzekerden de toegang 
tot het gerecht zo gemakkelijk mogelijk willen maken. 
 
 De domeinen waarin in de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
geschillen kunnen ontstaan hebben de laatste jaren een grote uitbreiding gekend en betreffen 
meer en meer diverse problemen die vreemd zijn aan de verzekerden stricto sensu. Andere 
partijen trachten met alle middelen de notie van gerechtigde uit te breiden om ook te kunnen 
genieten van de kosteloze procedure. De rechtspraak heeft wel aanvaard dat de notie 
gerechtigde strikt moet worden geïnterpreteerd maar is niet eenstemmig. 
 
 De voorgestelde wijziging heeft tot doel een einde te stellen aan de discussie of 
verzorgingsinstellingen en zorgverleners kunnen worden beschouwd als gerechtigden in de 
zin van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Het beroep op de notie sociaal 
verzekerde beantwoordt aan de oorspronkelijke wil van de wetgever de kosteloosheid van de 
procedure te waarborgen voor de sociaal verzekerden wiens sociale rechten in betwisting 
zijn » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2594/001, pp. 62-63). 
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 B.6.1.  Volgens artikel 2, eerste lid, 7°, van de wet van 11 april 1995 dient onder « sociaal 

verzekerden » te worden verstaan : 

 

 « de natuurlijke personen die recht hebben op sociale prestaties, er aanspraak op maken 
of er aanspraak op kunnen maken, hun wettelijke vertegenwoordigers en hun gemachtigden ». 
 

 B.6.2.  Met sociale prestaties worden prestaties van sociale zekerheid bedoeld, zoals 

opgesomd in artikel 2, eerste lid, 1°, van de wet van 11 april 1995. 

 

 Dat artikel bepaalt : 

 

 « Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsmaatregelen 
wordt verstaan onder : 
 
 1°  ‘ sociale zekerheid ’ : 
 
 a)  alle regelingen opgesomd in artikel 21 van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, alsmede die van de sociale 
zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij en voor de mijnwerkers; 
 
 b)  alle regelingen bedoeld onder a) waarvan de toepassing is uitgebreid tot de personen 
tewerkgesteld in de openbare sector, en de regelingen van de openbare sector die een 
gelijkwaardige functie vervullen als de regelingen bedoeld onder a); 
 
 […] ». 
 

 B.6.3.  Uit het voorgaande volgt dat de regelingen van de openbare sector die een 

gelijkwaardige functie vervullen als de socialezekerheidsregelingen die gelden voor 

werknemers (artikel 21 van de wet van 29 juni 1981), dienen te worden beschouwd als 

behorend tot de sociale zekerheid, en dat de personen die recht hebben op die prestaties van 

sociale zekerheid dienen te worden beschouwd als « sociaal verzekerden » in de zin van 

artikel 2, eerste lid, 7°, van de wet van 11 april 1995. 

 

 B.7.  In zoverre de in het geding zijnde bepaling van toepassing is in geschillen tussen 

sociaal verzekerden en de overheid of de instelling die belast is met de toepassing van de 

wetten en de verordeningen betreffende de sociale zekerheid van werknemers bedoeld in 

artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, maar niet in geschillen tussen sociaal 

verzekerden en de overheid of de instelling die belast is met de toepassing van de 

gelijksoortige wetten en verordeningen betreffende de sociale zekerheid van het statutair 
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overheidspersoneel, roept die bepaling een verschil in behandeling in het leven tussen twee 

categorieën van sociaal verzekerden, dat ten aanzien van het met de in het geding zijnde 

bepaling nagestreefde doel - meer bepaald het vereenvoudigen van de toegang tot het gerecht 

voor sociaal verzekerden wier rechten in betwisting zijn -, niet redelijk is verantwoord. Het 

risico te worden verwezen in de kosten van het geding, vormt voor de statutaire leden van het 

overheidspersoneel wier sociale rechten worden betwist, immers evenzeer als voor 

werknemers een beperking van de toegang tot het gerecht. 

 

 B.8.  In zoverre de in het geding zijnde bepaling niet erin voorziet dat, behalve wanneer 

het geding roekeloos of tergend is, de overheid of de instelling belast met het toepassen van 

de wetten en de verordeningen betreffende de sociale zekerheid van het statutair personeel 

van de openbare sector die gelijkwaardig zijn met de in artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk 

Wetboek bedoelde wetten en verordeningen betreffende de sociale zekerheid van 

werknemers, ter zake van vorderingen ingesteld door de sociaal verzekerden, steeds in de 

kosten wordt verwezen, is ze niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.9.  Nu die leemte zich bevindt in de aan het Hof voorgelegde tekst, komt het de 

verwijzende rechter toe een einde te maken aan de door het Hof vastgestelde 

ongrondwettigheid, vermits die vaststelling is uitgedrukt in voldoende precieze en volledige 

bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt toegepast met 

inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in zoverre niet erin is voorzien dat, behalve wanneer het geding roekeloos of 

tergend is, de overheid of de instelling belast met het toepassen van de wetten en de 

verordeningen betreffende de sociale zekerheid van het statutair personeel van de openbare 

sector die gelijkwaardig zijn met de in artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde 

wetten en verordeningen betreffende de sociale zekerheid van werknemers, ter zake van 

vorderingen ingesteld door de sociaal verzekerden, steeds in de kosten wordt verwezen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 25 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4695, 

4701 en 4709 
 
 

Arrest nr. 19/2010 
van 25 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, 

zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 

erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, gesteld door de 

Politierechtbank te Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnissen van 28 april, 5 en 12 mei 2009 in zake respectievelijk Jeanine Hubrechtsen 
en Dany Fraeyman tegen de nv « Axa Belgium », Machteld Lowagie tegen de nv « Dexia 
Verzekeringen » en Luc Flipts en Mia Leenknegt tegen de nv « Fortis Insurance Belgium », 
waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 5, 11 en 18 mei 2009, heeft 
de Politierechtbank te Brugge de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt art. 162bis Sv, zoals ingevoegd door de wet van 21 april 2007, het 
gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in art. 10 en 11 van de Grondwet, doordat het voorziet 
dat in een vonnis uitgesproken door een strafrechtbank enkel de beklaagde en de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn veroordeeld worden tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding en dus niét de vrijwillig of gedwongen 
tussenkomende partij (verzekeringsmaatschappij), terwijl deze laatste in een vonnis 
uitgesproken door een burgerlijke rechtbank wel moet (minstens kan) veroordeeld worden tot 
het betalen van de rechtsplegingsvergoeding zodra ze wordt aangemerkt als ‘ in het ongelijk 
gestelde partij ‘, en dit alles in de hypothese dat de strafrechtbank enkel de (vrijwillig of 
gedwongen tussengekomen) verzekeraar van de beklaagde heeft veroordeeld tot het betalen 
van een schadevergoeding ? »; 
 
 2.  « Schendt art. 162bis Sv, zoals ingevoegd door de wet van 21 april 2007, samen 
gelezen met art. 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomsten, het gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in art. 10 en 11 
van de Grondwet, doordat zij samen gelezen, zoals gedaan door het Grondwettelijk Hof in 
zijn arrest van 23 april 2009, voorzien dat in een vonnis uitgesproken door een strafrechtbank 
de beklaagde en de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn in 
solidum met de vrijwillig of gedwongen tussenkomende partij (verzekeringsmaatschappij) 
veroordeeld worden tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding, 
terwijl de vrijwillig of gedwongen tussenkomende partij, mede in het licht van het arrest van 
het Hof van Cassatie dd. 2 december 2008, daartoe niét kan veroordeeld worden in een vonnis 
uitgesproken door een strafrechtbank en enkel gericht tegen deze vrijwillig of gedwongen 
tussenkomende partij ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4695, 4701 en 4709 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Dexia Verzekeringen », met zetel te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 februari 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. J. Mosselmans, tevens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en M. Melchior verslag 
uitgebracht; 
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 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 De drie bodemgeschillen betreffen de afhandeling van de burgerlijke belangen, nadat de Politierechtbank te 
Brugge bij eerdere tussenvonnissen Hilaire Aneca, Renato Pullara, respectievelijk Dirk Samyn had veroordeeld 
ingevolge door hen veroorzaakte verkeersongevallen. In de zaak nr. 4695 is de dader intussen overleden. 
Bijgevolg zijn de partijen, enerzijds, zijn vrijwillig tussenkomende verzekeraar, de nv « Axa Belgium », en, 
anderzijds, de slachtoffers, Dany Fraeyman en Jeanine Hubrechtsen. In de zaak nr. 4701 is de verzekeraar van 
Renato Pullara vrijwillig tussengekomen, en wordt die laatste bij de afhandeling van de burgerlijke belangen niet 
meer betrokken; de partijen zijn, enerzijds, de nv « Dexia Verzekeringen » en, anderzijds, het slachtoffer, 
Machteld Lowagie In de zaak nr. 4709 werden Dirk Samyn en zijn vrijwillig tussenkomende verzekeraar, de 
nv « Fortis Insurance Belgium », in 2004 in solidum veroordeeld tot het betalen van een deel van de 
schadevergoeding, en werd een geneesheer-deskundige aangesteld. In het bodemgeschil, waarin uitspraak wordt 
gedaan over de overige burgerlijke belangen, wordt Dirk Samyn niet meer betrokken; de partijen zijn, enerzijds, 
de nv « Fortis Insurance Belgium » en anderzijds de slachtoffers, de huwgemeenschap Luc Flipts-Mia Leenknegt 
en Willem Flipts. 
 
 In de drie bodemgeschillen vorderen de slachtoffers krachtens artikel 162bis van het Wetboek van 
strafvordering de betaling van een rechtsplegingsvergoeding lastens de vrijwillig tussenkomende verzekeraar. De 
verwijzende rechter verwijst naar een arrest van het Hof van Cassatie waarin wordt geoordeeld dat de 
tussenkomende partij niet kan worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de 
burgerlijke partij (Cass., 2 december 2008, P.08.0482.N). Hij wijst tevens op het arrest nr. 70/2009 van 23 april 
2009, waarin het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat die omstandigheid niet het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie schendt, maar hij merkt op dat het Hof zijn onderzoek in dat arrest heeft beperkt tot de 
hypothese waarin de beklaagde en diens verzekeraar in solidum zijn veroordeeld tot het betalen van een 
schadevergoeding. Aangezien in de bodemgeschillen daarentegen enkel de vrijwillig tussenkomende verzekeraar 
wordt veroordeeld, stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vragen, die betrekking hebben op die 
laatste hypothese. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de nv « Dexia Verzekeringen » 
 
 A.1.  Betreffende de eerste prejudiciële vraag merkt de nv « Dexia Verzekeringen » op dat artikel 89, § 5, 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst niet van toepassing is op de hypothese waarin 
alleen de verzekeraar voor de politierechtbank wordt gedagvaard voor de afhandeling van de burgerlijke 
belangen, aangezien die bepaling blijkens haar letterlijke tekst enkel kan worden toegepast wanneer het geding 
tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht. Zij stelt dat als gevolg daarvan de strafrechter de 
verzekeraar niet kan veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding indien de burgerlijke partij de 
vordering enkel verder voert tegen de verzekeraar. 
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 A.2.  Het gegeven dat de burgerlijke rechtbank de verzekeraar in die omstandigheden wel tot het betalen 
van een rechtsplegingsvergoeding kan veroordelen, is volgens de nv « Dexia Verzekeringen » niet in strijd met 
het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Zij verwijst daartoe naar het arrest nr. 66/2009, waarin het Hof 
als criterium zou hebben aangenomen dat dient te worden onderzocht welke procespartij de kosten van de in het 
gelijk gestelde partij heeft veroorzaakt. Dit kan volgens haar nooit de vrijwillig tussenkomende verzekeraar zijn. 
 
 A.3.  Bijkomend voert de nv « Dexia Verzekeringen » aan dat tussen de burgerlijke procedure en de 
strafprocedure wezenlijke verschillen bestaan. Ten eerste zouden voor de burgerlijke rechtbank alleen 
particuliere belangen worden beslecht, terwijl een door het openbaar ministerie ingestelde vordering voor de 
strafrechter betrekking zou hebben op het algemeen belang en de bestraffing van de niet-naleving van een 
gedragsnorm. Ten tweede zou de burgerlijke vordering die samen met een strafvordering voor de 
strafrechtbanken wordt gebracht, worden beheerst door de specifieke regels van het strafprocesrecht, terwijl 
dezelfde burgerlijke vordering die voor een burgerlijke rechtbank wordt gebracht, volgens de regels van het 
gerechtelijk privaatrecht zou verlopen. 
 
 A.4.  Betreffende de tweede prejudiciële vraag merkt de nv « Dexia Verzekeringen » op dat het al dan niet 
verder betrekken van de beklaagde in de procedure ter afhandeling van de burgerlijke belangen een objectief en 
duidelijk criterium is. Bovendien komt die keuze toe aan de burgerlijke partij zelf. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.5.  Betreffende de eerste prejudiciële vraag merkt de Ministerraad op dat de politierechtbank wel degelijk 
een rechtsplegingsvergoeding kan toekennen ten laste van de vrijwillig tussenkomende verzekeraar, ook indien 
alleen de verzekeraar bij de afhandeling van de burgerlijke belangen wordt betrokken. De politierechter doet in 
dat geval immers uitspraak als burgerlijke rechter. 
 
 Hij voert immers aan dat artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
ook van toepassing is wanneer alleen de verzekeraar partij is bij de burgerlijke afhandeling van de zaak. De 
bewoordingen « onder dezelfde voorwaarden als zou de vordering voor het burgerlijk gerecht gebracht zijn » 
houden volgens hem immers in dat de verzekeraar voor het strafgerecht steeds onder dezelfde voorwaarden in de 
zaak dient te worden betrokken als voor het burgerlijk gerecht. 
 
 A.6.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, merkt de Ministerraad op dat de verwijzing naar het arrest 
van het Hof van Cassatie van 2 december 2008 geen afbreuk doet aan wat hij in het kader van de eerste 
prejudiciële vraag heeft uiteengezet. In dat arrest deed het Hof van Cassatie immers alleen uitspraak over 
artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, en niet over artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 162bis van het Wetboek van 

strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. 

Dat artikel 9 wijzigt, samen met de artikelen 8, 10, 11 en 12, verschillende bepalingen van het 

Wetboek van strafvordering, teneinde het beginsel van de verhaalbaarheid gedeeltelijk uit te 

breiden tot de door de strafgerechten berechte zaken. 
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 B.1.2.  Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering bepaalt : 

 

 « Ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, veroordeelt hen tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
 De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld 
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het 
vonnis ». 
 

 B.2.  Uit de vonnissen waarbij het Hof wordt ondervraagd, blijkt dat, in tegenstelling tot 

de vonnissen waarbij het Hof in het arrest nr. 70/2009 van 23 april 2009 werd ondervraagd, de 

verwijzende rechter niet de beklaagde en diens verzekeraar, vrijwillig tussenkomende partij, 

in solidum heeft veroordeeld tot het vergoeden van de burgerlijke partijen, maar dat bij de 

afhandeling van de burgerrechtelijke gevolgen van de strafrechtelijke veroordelingen enkel de 

verzekeraar betrokken was, en niet de veroordeelde. 

 

 B.3.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de hypothese waarin, nadat het strafgerecht de 

verzekerde strafrechtelijk heeft veroordeeld, deze niet verder bij de afhandeling van de 

burgerlijke belangen wordt betrokken, zodat enkel de verzekeraar wordt veroordeeld tot het 

betalen van een schadevergoeding. In die hypothese zou, volgens de verwijzende rechter, 

geen rechtsplegingsvergoeding kunnen worden toegekend lastens de verzekeraar. 

 

 B.4.  Artikel 82, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst bepaalt : 

 

 « De verzekeraar betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de kosten betreffende 
burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en de 
deskundigen, maar alleen in zover die kosten door hem of met zijn toestemming zijn gemaakt 
of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten 
niet onredelijk zijn gemaakt ». 
 

 B.5.  Artikel 89, § 5, van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht, kan de 
verzekeraar door de benadeelde of door de verzekerde in de zaak worden betrokken en kan hij 
vrijwillig tussenkomen, onder dezelfde voorwaarden als zou de vordering voor het burgerlijk 
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gerecht gebracht zijn, maar het strafgerecht kan geen uitspraak doen over de rechten die de 
verzekeraar kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer ». 
 

 B.6.  Krachtens artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek neemt de politierechtbank 

kennis van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval. 

 

 B.7.  Aangezien de Politierechtbank oordeelt dat zij, indien zij zitting zou houden in 

burgerlijke zaken, de verzekeraar zou kunnen veroordelen tot een schadevergoeding en tot de 

rechtsplegingsvergoeding van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, kan zij, wanneer zij 

uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering terwijl zij zitting houdt in strafzaken, 

dezelfde veroordelingen uitspreken met toepassing van artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 

1992, ook al voorziet artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering niet expliciet in die 

hypothese (Cass., 4 maart 2009, P.08.1682.F). 

 

 B.8.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het in de prejudiciële vragen vermelde verschil in 

behandeling niet bestaat. 

 

 B.9.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de 

wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden 

aan de bijstand van een advocaat, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 25 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4734 

 
 

Arrest nr. 20/2010 
van 25 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 29 van de herstelwet van 31 juli 1984, 

gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 25 mei 2009 in zake de cvba « ABC » tegen de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 juni 2009, heeft het 
Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 29, § 1 en § 2, van de Herstelwet van 31 juli 1984, juncto artikel 1, c) van 
het koninklijk besluit van 12 februari 1981 houdende uitvoering van artikel 1, § 6, van de 
Herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van de 
personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sector, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, in zoverre het : 
 
 -  eensdeels, enkel de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut 
‘ als bedoeld bij artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut ’ aanwijst als zijnde zonder vastheid van betrekking in 
de zin van artikel 1, § 6, van de voormelde Herstelwet van 10 februari 1981 en derhalve als niet 
onderworpen aan de solidariteitsbijdrage in de zin van de Herstelwet van 10 februari 1981; 
 
 -  anderdeels, de contractuele personeelsleden van alle andere instellingen van openbaar 
nut dan deze ‘ als bedoeld bij artikel 1, A en B, […] van de voormelde wet van 16 maart 1954 ’ 
niet aanwijst als zijnde zonder vastheid van betrekking in de zin van artikel 1, § 6, van de 
voormelde Herstelwet van 10 februari 1981 en derhalve als wel onderworpen aan de 
solidariteitsbijdrage bepaald in die Herstelwet van 10 februari 1981 ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de cvba « ABC », met zetel te 2050 Antwerpen, Reinaartlaan 8; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 februari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. C. Lahaye, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. C. De Baets, advocaat bij het 
Hof van Cassatie, voor de cvba « ABC »; 
 
 .  Mr. B. Van Hyfte, tevens loco Mr. J. Vanden Eynde, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De eiseres in cassatie, de cvba « ABC », is een sociale huisvestingsmaatschappij, in de vorm van een 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, erkend door de Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij. 
 
 Op 10 februari 1989 wordt de cvba « ABC » gedagvaard door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(hierna : RSZ), voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, om de cvba « ABC » te horen veroordelen tot het betalen 
van achterstallige solidariteitsbijdragen. De vordering is gebaseerd op de herstelwet van 10 februari 1981 tot 
invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de 
openbare sector. Bij vonnis van 22 januari 1990 wordt de vordering gegrond verklaard en wordt de cvba « ABC » 
veroordeeld. 
 
 Tegen dat vonnis wordt beroep ingesteld bij het Arbeidshof te Antwerpen, dat op 19 september 1997 beslist 
dat de vordering van de RSZ ongegrond is. Bij het Hof van Cassatie wordt een voorziening ingesteld; het Hof 
vernietigt het bestreden arrest en verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. Bij arrest van 9 december 2004 
verklaart het Arbeidshof de vordering van de RSZ ongegrond. Bij het Hof van Cassatie wordt opnieuw een 
voorziening ingesteld; het Hof vernietigt het arrest van het Arbeidshof te Brussel en verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 
 
 Het Arbeidshof te Gent oordeelt, bij arrest van 10 september 2007, dat de vordering van de RSZ gegrond is, 
om twee redenen : enerzijds, dient de cvba « ABC » als een instelling van openbaar nut in de zin van artikel 1, § 3, 
c), van de herstelwet van 10 februari 1981 te worden beschouwd en, anderzijds, kan het personeel van de 
cvba « ABC » dat bij arbeidsovereenkomst was aangeworven, geen vrijstelling van de solidariteitsbijdragen 
genieten omdat de uitsluitings- of vrijstellingsregel van artikel 1, § 6, van de herstelwet van 10 februari 1981 
enkel geldt voor de instellingen van openbaar nut die voorkomen in de lijst vermeld in artikel 1, A en B, van de 
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
 
 Tegen dat arrest wordt door de cvba « ABC » een voorziening in cassatie ingesteld. In een eerste middel 
werpt zij op dat het arrest van het Arbeidshof te Gent niet wettig kon oordelen dat zij te beschouwen was als een 
« instelling van openbaar nut » in de zin van de herstelwet van 10 februari 1981. In een tweede middel merkt de 
cvba « ABC » op dat, voor zover zij toch als een instelling van openbaar nut moet worden beschouwd, haar 
personeel de vrijstelling van artikel 1, § 6, van de herstelwet van 10 februari 1981 moet kunnen genieten, zo niet 
zou er sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel. 
 
 Bij arrest van 25 mei 2009 verklaart het Hof van Cassatie het eerste middel ongegrond en beslist, met 
betrekking tot het tweede middel, bovenvermelde prejudiciële vraag voor te leggen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De eiseres in cassatie merkt op dat het doel van de herstelwet van 10 februari 1981 erin bestond 
tussen de personeelsleden in de openbare sector, ongeacht of zij statutair dan wel contractueel waren 
aangeworven, een solidariteit te bewerkstelligen, namelijk een solidariteit tussen degenen die een feitelijke 
vastheid van betrekking genoten en degenen die dat niet genoten. Degenen die een feitelijke vastheid van 
betrekking genoten, werden aan de solidariteitsbijdrage onderworpen, de anderen werden ervan vrijgesteld. Die 
vrijstellingsregel is ingeschreven in artikel 1, § 6, van de herstelwet van 10 februari 1981. 
 
 Overeenkomstig artikel 1, § 6, van de voormelde herstelwet is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd door 
personeelsleden die geen vastheid van betrekking hebben en stelt de Koning bij een in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit de categorieën vast waarop die niet van toepassing is. De cvba « ABC » is echter niet 
opgenomen in het koninklijk besluit van 12 februari 1981. 
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 Artikel 29, § 1, van de herstelwet van 31 juli 1984 bepaalt dat artikel 1, § 6, van de herstelwet van 
10 februari 1981 in die zin moet worden geïnterpreteerd dat enkel de nominatim in de uitvoeringsbesluiten 
aangewezen categorieën van personeelsleden worden beschouwd als hebbende geen vastheid van betrekking en 
dus worden vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage. 
 
 A.1.2.  Uit de reeds vermelde wets- en uitvoeringsbepalingen volgt, volgens de eiseres in cassatie, dat het 
contractueel aangeworven personeel van de cvba « ABC » de vrijstelling van de solidariteitsbijdrage niet kan 
genieten omdat in de lijst van de vrijgestelde categorieën geen melding wordt gemaakt van de personeelsleden van 
de erkende huisvestingsmaatschappijen, zoals de cvba « ABC ». 
 
 Nochtans is het contractueel personeel van de cvba « ABC » vergelijkbaar met het contractueel aangeworven 
personeel van de instellingen van openbaar nut die vermeld zijn in de lijst van artikel 1, § 3, c), van het koninklijk 
besluit van 12 februari 1981, meer in het bijzonder met het contractueel personeel van de Nationale Maatschappij 
voor de Huisvesting. Niet alleen vervult de cvba « ABC » een opdracht van algemeen nut die door de wet is 
bepaald en gelijk is aan de opdracht van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, zij is tevens aan een 
gelijke controle overeenkomstig artikel 24 van de wet van 16 maart 1954 onderworpen als de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting en het personeel van de cvba « ABC » wordt eveneens contractueel 
aangeworven. De enkele omstandigheid dat de cvba « ABC » een privaatrechtelijke vennootschap is, doet geen 
afbreuk aan die vergelijking, omdat talrijke instellingen van openbaar nut de privaatrechtelijke vorm hebben 
aangenomen (bijvoorbeeld de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij). 
 
 A.1.3.  Bovendien meent de eiseres in cassatie dat er geen pertinent onderscheidingscriterium of redelijke 
verantwoording bestaat. Bij gebrek aan enige objectieve en redelijke verantwoording om de contractuele 
personeelsleden in dienst van de cvba « ABC » ongunstiger te behandelen dan dezelfde categorie van 
personeelsleden van de instellingen die krachtens de wet uitdrukkelijk zijn vrijgesteld, wordt het 
gelijkheidsbeginsel geschonden. 
 
 A.2.1.  Volgens de Ministerraad bestond de ratio legis van de herstelwet van 10 februari 1981 erin de 
rijksbijdrage aan de RSZ te verlagen door bepaalde categorieën van werknemers in de overheidssector aan een 
solidariteitsbijdrage te onderwerpen, omdat zij een feitelijke vastheid van betrekking genieten. Het betrof een 
tijdelijke maatregel. 
 
 Omdat de herstelwet van 10 februari 1981 tot verschillende interpretaties aanleiding gaf, werd door de 
wetgever besloten die te interpreteren in een nieuwe herstelwet. Door die nieuwe herstelwet werd niet alleen 
artikel 1, § 6, van de herstelwet van 10 februari 1981 geïnterpreteerd, maar tevens werd de door de Koning 
vastgestelde lijst van categorieën van personeel die niet de vastheid van betrekking genoot, bekrachtigd. 
 
 A.2.2.  Aan het Hof wordt gevraagd de categorie van contractuele personeelsleden van de instellingen van 
openbaar nut bedoeld in artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954 te vergelijken met de categorie van 
contractuele personeelsleden van alle andere instellingen van openbaar nut dan die welke zijn bedoeld in artikel 1, 
A en B, van de wet van 16 maart 1954, in zoverre de eerste categorie niet en de tweede categorie wel 
onderworpen is aan de solidariteitsbijdrage. 
 
 De Ministerraad merkt op dat het criterium van onderscheid objectief is, namelijk het al dan niet opgenomen 
zijn als instelling van openbaar nut in artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954. 
 
 Voorts dient, volgens de Ministerraad, te worden opgemerkt dat er een redelijke verantwoording bestaat voor 
het aangegeven verschil in behandeling in het licht van het doel en de gevolgen van de beoogde maatregel. De 
beoogde solidariteitsbijdrage had tot doel het overheidspersoneel te doen bijdragen in het herstel van het 
financiële evenwicht van de sociale zekerheid. De prejudiciële vraag betwist niet dat de contractuele 
personeelsleden van de instellingen van openbaar nut zoals bedoeld in artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 
1954 terecht zijn opgenomen in die lijst; enkel de vraag waarom ook de contractuele personeelsleden van alle 
andere instellingen van openbaar nut niet in de lijst zijn opgenomen, wordt gesteld. 
 
 Volgens de Ministerraad is het niet onredelijk om redenen van doelmatigheid en van rechtszekerheid om in 
eerste instantie de Koning op te dragen de categorieën van personeelsleden vast te stellen waarvan kon worden 
geoordeeld dat ze geen vastheid van betrekking hebben, en om vervolgens aan die lijst een limitatief karakter te 
geven. Om dezelfde redenen van rechtszekerheid, doelmatigheid en urgentie, was het niet onredelijk om in die 
lijst slechts categorieën van personeelsleden op te nemen en geen individuele gevallen van instellingen van 
openbaar nut. Dergelijke instellingen van openbaar nut hebben veelal uiteenlopende publiek- of privaatrechtelijke 
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statuten en personeelsstatuten, zodat het niet onredelijk is geen rekening te houden met de individuele situatie van 
elke instelling van openbaar nut afzonderlijk. 
 
 A.2.3.  De ontstentenis van het onredelijk karakter van het onderscheid wordt bevestigd door het feit dat 
personeelsleden die niet onderworpen werden aan de solidariteitsbijdrage, daarom niet ontsnapten aan de 
verplichting om bij te dragen tot het herstel van de sociale zekerheid, omdat zij in dat geval onder het stelsel van 
de particulieren vielen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 29, §§ 1 en 2, van de herstelwet van 31 juli 1984, waarover het Hof wordt 

ondervraagd, bepaalt : 

 

 « § 1.  Artikel 1, § 6, van de herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een 
solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de 
openbare sector, wordt in die zin geïnterpreteerd dat onder de door de wet bedoelde 
categorieën van personeel, slechts beschouwd worden als geen vastheid van betrekking 
hebbende degenen die door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden 
aangewezen. 
 
 § 2.  Worden bekrachtigd met uitwerking op de data van hun respectievelijke 
inwerkingtreding : 
 
 1°  het koninklijk besluit van 12 februari 1981 houdende uitvoering van artikel 1, § 6, van 
de herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van de 
personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sector; 
 
 2°  het koninklijk besluit van 24 april 1981 tot aanvulling van het in 1° bedoeld koninklijk 
besluit; 
 
 3°  het koninklijk besluit van 10 juli 1981 tot aanvulling van het in 1° bedoeld koninklijk 
besluit ». 
 

 B.1.2.  Artikel 1 van de herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een 

solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de 

openbare sector bepaalt : 

 

 « § 1.  De bepalingen van deze wet zijn toepasselijk op de personeelsleden en titularissen 
van één of meer politieke of openbare mandaten rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd ten 
laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon. 
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 § 2.  In de zin van deze wet wordt verstaan onder : 
 
 -  personeelslid : het vast, stagedoende, tijdelijk of hulppersoneelslid, zelfs aangeworven 
bij arbeidsovereenkomst, door de Staat of door één van de overheden bedoeld bij § 3 
bezoldigd; 
 
 -  politiek mandaat : de functies van Minister, Staatssecretaris, lid van de executieve van 
een gemeenschap of een gewest, bestendig afgevaardigde, voorzitter of schepen van een 
agglomeratie of federatie van gemeenten, burgemeester of schepen van een gemeente, 
voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voorzitter van een 
commissie voor de cultuur; 
 
 -  openbaar mandaat : elk mandaat, op welke manier ook bezoldigd, en toevertrouwd door 
de Staat of één van de bij § 3 bedoelde overheden : 
 
 a)  ofwel in de bestuurs- en controleorganen van deze zelfde overheden; 
 
 b)  ofwel met het oog op de uitoefening van de voogdij op deze zelfde overheden, met 
daarin begrepen de functie van provinciegouverneur en van vice-gouverneur van de provincie 
Brabant; 
 
 c)  ofwel met het oog op de controle van de diensten bedoeld bij § 3; 
 
 d)  ofwel in de Commissies en Raden ingesteld in de schoot of bij de Staat of de overheden 
bedoeld in § 3; 
 
 e)  ofwel in de verenigingen zonder winstoogmerk opgericht door deze zelfde overheden. 
 
 § 3.  Onder overheid en dienst wordt verstaan : 
 
 a)  het Rijk, met daarin begrepen de rechterlijke macht, de Raad van State, het Leger, de 
Rijkswacht; 
 
 b)  de Gemeenschappen en de Gewesten; 
 
 c)  de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen; 
 
 d)  de provincies, verenigingen van provincies, de instellingen ondergeschikt aan de 
provincies; 
 
 e)  de gemeenten, de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de 
instellingen ondergeschikt aan de gemeenten, de instellingen van openbaar nut die afhangen 
van de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
alsook de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
 f)  de Franse Commissie voor de Cultuur, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur, en 
de Verenigde Commissies voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie; 
 
 g)  de wateringen en de polders; 
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 h)  de gesubsidieerde vrije onderwijsinrichtingen, met daarin begrepen het universitair 
onderwijs; 
 
 i)  de diensten voor school- en beroepsoriëntering en de vrije psycho-medico-sociale 
centra; 
 
 j)  elke instelling van Belgisch recht, die voldoet aan collectieve noodwendigheden van 
lokaal of algemeen belang, en aan welker oprichting of bijzondere leiding het overwicht van de 
openbare overheid vastgesteld wordt. 
 
 § 4.  De bepalingen van deze wet zijn eveneens van toepassing op de bedienaars van de 
erkende erediensten en de leken-raadgevers die op de begroting van het Ministerie van Justitie 
zijn ingeschreven. 
 
 § 5.  Voor de toepassing van deze wet worden met de titularissen van een openbaar 
mandaat gelijkgesteld : de personen die titularis zijn van een mandaat in de schoot van 
rechtspersonen van privaatrecht, voor zover de mandataris door de Staat of één van de bij § 3 
van dit artikel bedoelde overheden benoemd of voorgesteld werd. 
 
 § 6.  De bepalingen van deze wet zijn echter niet van toepassing op de personeelsleden die 
geen vastheid van betrekking hebben; de Koning stelt bij een Ministerraad overlegd koninklijk 
besluit de categorieën vast waarop deze wet niet van toepassing is ». 
 

 B.1.3.  Het in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 12 februari 1981 « houdende 

uitvoering van artikel 1, § 6, van de herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van een 

solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de 

openbare sektor » bepaalt in artikel 1, c), ervan : 

 

 « Genieten niet van de vastheid van betrekking voor de toepassing van de wet van 
10 februari 1981 tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen 
rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de openbare sektor : 
 
 […] 
 
 c)  de bij kontrakt aangeworven personeelsleden tewerkgesteld in de ministeries en 
bijzondere korpsen, de instellingen van openbaar nut bedoeld bij artikel 1, A en B van de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, […] ». 
 

 B.1.4.  Artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 

sommige instellingen van openbaar nut, zoals van toepassing op het bodemgeschil, bepaalt : 

 

 « Deze wet is van toepassing op de organismen behorende tot een der volgende vier 
categorieën : 
 
 A.  […] 
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 B.  […] 
 
 Nationale Maatschappij voor de huisvesting; 
 
 […] ». 
 

 B.2.  De prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of artikel 29, §§ 1 en 2, 

van de herstelwet van 31 juli 1984 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

nu enkel aan de categorie van contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar 

nut bedoeld in artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954, een vrijstelling tot betaling van 

de solidariteitsbijdrage wordt verleend, terwijl aan de categorieën van contractuele 

personeelsleden van alle andere instellingen van openbaar nut dan die welke zijn bedoeld in 

artikel 1, A en B, van de wet van 16 maart 1954, die vrijstelling niet wordt verleend. 

 

 B.3.1.  De invoering van de solidariteitsbijdrage maakte deel uit van een geheel van 

maatregelen die erop gericht waren een beleid te voeren met het oog op het herstel van het 

financiële evenwicht van de sociale zekerheid. Het was de bedoeling, in het kader van het 

financiële herstel van de sociale zekerheid, de rijksbijdrage aan de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid te verlagen door bepaalde categorieën van werknemers in de overheidssector aan 

een solidariteitsbijdrage te onderwerpen, omdat zij een feitelijke vastheid van betrekking 

genoten. In de parlementaire voorbereiding werd daaromtrent aangegeven : 

 

 « Dit ontwerp van wet voert een solidariteitsbijdrage in vanwege de personeelsleden van 
de openbare sector en de titularissen van politieke en openbare mandaten ten aanzien van hen 
die hun betrekking hebben verloren of die geen betrekking vinden. 
 
 Er werd rekening gehouden met vijf principes : 
 
 -  de opbrengst van deze bijdragen wordt op een solidariteitsfonds in de schoot van de 
R.S.Z. gestort en de Rijksbijdrage aan de R.S.Z. wordt in dezelfde mate verminderd; 
 
 -  de bijdrage wordt ingevoerd voor een periode van twee jaar. Ze wordt verlengd, indien 
op 1 september 1982, het aantal vergoedingtrekkende volledige werklozen nog hoger is dan 
300.000; 
 
 -  de bijdrage is toepasselijk op alle statutaire of contractuele personeelsleden van de 
Openbare Sector die een feitelijke vastheid van betrekking genieten, alsook op de titularissen 
van de politieke en openbare mandaten; 
 
 -  de bijdrage wordt trapsgewijze vastgesteld en is niet toepasselijk op de personeelsleden 
waarvan het bruto maandloon lager is dan 40 000 F; 
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 -  de bijdrage, zoals trouwens de sociale zekerheidsbijdragen, wordt niet onderworpen aan 
de inkomstenbelasting » (Parl. St., Kamer, 1980-1981, nr. 711/1, p. 1). 
 

 B.3.2.  Aangaande het criterium van « vastheid van betrekking » werd opgemerkt : 

 

 « de bijdrage is toepasselijk op alle statutaire of contractuele personeelsleden van de 
openbare sector die een feitelijke vastheid van betrekking genieten. Juist omdat zij dat 
belangrijke voordeel van de vastheid van betrekking genieten worden de personeelsleden van 
de openbare sector aan de solidariteitsbijdrage onderworpen. Dat criterium van de vastheid van 
betrekking wordt bijgevolg gehanteerd in plaats van het verschil tussen statutair en contractueel 
personeelslid of het verschil tussen personeelsleden die aan alle sociale zekerheidsbijdragen 
zijn onderworpen of aan een of twee regelingen alleen. Een in de Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit zal de lijst vastleggen van de personeelsleden van de openbare sector die, 
omdat zij in feite geen vastheid van betrekking hebben, buiten de toepassing van de wet 
worden gelaten » (Parl. St., Kamer, 1980-1981, nr. 711/7, p. 2). 
 

 Uit de bewoordingen en uit de parlementaire voorbereiding van de herstelwet van 

10 februari 1981 blijkt dat die wet, door het begrip « vastheid van betrekking » te hanteren om 

haar toepassingsgebied te bepalen, niet een juridische maar een feitelijke vastheid van 

betrekking beoogde. 

 

 B.3.3.  Aangaande het door de Koning te nemen koninklijk besluit heeft de wetgever een 

aantal richtlijnen gegeven : 

 

 « Van die categorieën [van wie het personeel geen vaste betrekking heeft] kunnen de 
volgende worden aangehaald : 
 
 1)  de tijdelijke ambtenaren vermeld in het Regentsbesluit van 30 mei 1947 en het 
Regentsbesluit van 10 mei 1948; 
 
 […] 
 
 3)  de contractuele ambtenaren die werken in de ministeries en instellingen van openbaar 
nut genoemd in de §§ A en B van artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de 
controle op sommige instellingen van openbaar nut, en onderworpen aan alle regelingen van de 
sociale zekerheid; 
 
 […] 
 
 Toch zijn de toestanden blijkbaar zo verschillend dat men aan de Koning de zorg moet 
overlaten om, steunend op het fundamentele criterium van de vastheid van betrekking, 
bepaalde categorieën van personeelsleden uit het toepassingsgebied van deze wet te sluiten » 
(Parl. St., Kamer, 1980-1981, nr. 711/7, p. 7). 
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 B.3.4.  Omdat de herstelwet van 10 februari 1981 tot verschillende interpretaties 

aanleiding gaf, werd besloten om artikel 1, § 6, van de voormelde herstelwet gezagshalve te 

interpreteren in een nieuwe herstelwet en tevens de door de Koning vastgestelde lijst van 

categorieën van personeel die niet de vastheid van betrekking genoot, te bekrachtigen. 

 

 In de memorie van toelichting bij het ontwerp van herstelwet werd opgemerkt : 

 

 « Artikel 28 van dit ontwerp voert geen enkel nieuw begrip in. […] 
 
 Zo bekrachtigt het het criterium van de vastheid van betrekking, dat deze aangelegenheid 
beheerst. ‘ Alle personeelsleden, ongeacht of zij zich in een statutaire dan wel contractuele 
toestand bevinden, vallen onder de wet ’ (cfr. verslag van de Commissie van Binnenlandse 
Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Stuk nr. 711/7, 1980-1981, blz. 7). 
 
 […] 
 
 Het begrip vastheid van betrekking slaat dus op alle categorieën die zijn opgenomen in het 
toepassingsgebied van de wet, als enige uitzondering die welke door de Koning krachtens 
artikel 1, § 6, van de wet uitdrukkelijk worden uitgesloten. Artikel 1 bekrachtigt deze 
interpretatie » (Parl. St., Kamer, 1983-1984, nr. 927/1, pp. 11-12). 
 

 B.4.  Er bestaat een objectief onderscheid tussen de categorie van personeelsleden van 

instellingen van openbaar nut die geen solidariteitsbijdrage dienen te betalen en de categorie 

van personeelsleden van instellingen van openbaar nut die een solidariteitsbijdrage dienen te 

betalen, naargelang die instelling als instelling van openbaar nut al dan niet vermeld staat in 

artikel 1, A of B, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 

instellingen van openbaar nut. 

 

 B.5.1.  De invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van personeelsleden van 

instellingen van openbaar nut kan worden verantwoord op grond van de overweging dat een 

algemene solidariteitsinspanning wordt gevraagd van alle bevolkingslagen naar hun 

draagkracht. Door verschillende wetsbepalingen werd gerealiseerd dat de werknemers, die 

59,1 pct. van de beroepsbevolking vertegenwoordigen, voor 59,2 pct. bijdragen tot het herstel, 

dat het personeel in overheidsdienst, dat 23,6 pct. van de beroepsbevolking vertegenwoordigt, 

voor 23,3 pct. bijdraagt en dat de vrije beroepen, die 17,3 pct. vertegenwoordigen, een bijdrage 

leveren van 17,5 pct. (Parl. St., Kamer, 1980-1981, nr. 711/7, p. 3; Parl. St., Senaat, 1980-

1981, nr. 569/2, p. 2). 
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 B.5.2.  De in het geding zijnde bepaling heeft in het bijzonder betrekking op de 

personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, met name de personeelsleden die een 

feitelijke vastheid van betrekking genieten. Het aandeel van de overheidssector in de 

solidariteitsinspanning wordt geconcretiseerd door middel van een solidariteitsbijdrage die ten 

laste valt van hen die over een vaste betrekking beschikken en die ten goede komt aan hen die 

hun betrekking hebben verloren of er geen vinden. 

 

 B.5.3.  Het staat aan de wetgever, geplaatst voor een belangrijk tekort in de sociale 

zekerheid (Parl. St., Kamer, 1980-1981, nr. 711/7, pp. 1-2), te oordelen in hoeverre het 

opportuun is om, samen met een hele reeks van andere herstelmaatregelen, aan de 

personeelsleden die rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd zijn door de openbare sector de 

verplichting op te leggen een solidariteitsbijdrage te betalen. 

 

 Daarbij vermag de wetgever evenwel niet de draagwijdte van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet te miskennen door een maatregel te nemen die onevenredig is ten aanzien van het 

beoogde doel. 

 

 B.5.4.  De solidariteitsbijdrage is verschuldigd door alle personeelsleden en titularissen 

van één of meer politieke of openbare ambten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden 

bezoldigd ten laste van de Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon. De Koning 

moet evenwel binnen de verschillende categorieën van het personeel bepalen wie geen vaste 

betrekking heeft en dus buiten het toepassingsgebied van de wet valt. Enkel die categorieën 

van personeelsleden die voorkomen in een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, 

dienen die bijdrage niet te betalen. 

 

 Overwegingen van urgentie, doeltreffendheid en rechtszekerheid kunnen de wetgever 

verhinderen rekening te houden met de individuele situaties en de diversiteit van de 

instellingen van openbaar nut, des te meer daar het uitwerken of het in werking stellen van op 

individuele basis afgestemde maatregelen ertoe zou hebben geleid de verwezenlijking van de 

doelstelling bestaande in het herstel van het financiële evenwicht, op de helling te zetten, of 

althans sterk te vertragen. 
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 Rekening houdend met de diversiteit van de publiek- en privaatrechtelijke statuten van het 

personeel van de onderscheiden instellingen van openbaar nut zou een complexe uitwerking, 

op individuele basis, niet uitvoerbaar zijn geweest voor de invoering van een urgente 

solidariteitsbijdrage. Het verschil in behandeling is redelijk verantwoord, temeer daar de 

ambtenaren die niet aan de solidariteitsbijdrage zijn onderworpen, overeenkomstig de 

herstelwet van 10 februari 1981, eveneens ertoe verplicht zijn bij te dragen tot het herstel van 

de sociale zekerheid vermits zij onder de privésector vallen (Parl. St., Senaat, 1980-1981, 

nr. 569/2, p. 6), en de eventuele verschillen tussen de diverse bijdragewijzen te verwaarlozen 

zijn. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 29, §§ 1 en 2, van de herstelwet van 31 juli 1984 schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 25 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4741 

 
 

Arrest nr. 21/2010 
van 25 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 69, § 3, van de bij koninklijk besluit van 

19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 

gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 25 juni 2009 in zake de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 
tegen A.R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 juli 2009, heeft het 
Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 69, § 3, van de op 19 december 1939 gecoördineerde wetten betreffende 
de kinderbijslag voor loonarbeiders, geïnterpreteerd in die zin dat het een voorlopige 
bewindvoerder die is aangewezen op grond van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek, 
niet toestaat om in het belang van het kind (beschermde persoon) verzet aan te tekenen tegen 
de betaling aan de persoon bedoeld in de §§ 1, 2 of 2bis van de genoemde bepaling, in 
tegenstelling tot de vader, de moeder, de adoptant, de pleegvoogd, de toeziende voogd, de 
curator of de rechthebbende, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met de artikelen 2, 3 en 26 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat werd 
aangenomen te New York op 20 november 1989, alsook met artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, dat de toegang tot een rechterlijke instantie waarborgt 
in geval van betwistingen over burgerlijke rechten en verplichtingen ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. Belleflamme, tevens loco Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de verwijzende rechter is door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (hierna : RKW) 
hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel waarbij de vordering waarmee de 
RKW, ten laste van A.R. (vertegenwoordigd door haar voorlopige bewindvoerder Mr. Vincent Denoncin), 
kinderbijslag waarvan zij de rechtgevende was, wilde terugvorderen, niet gegrond werd verklaard. 
 
 A.R., geboren in mei 1982, werd in december 2001 onder voorlopig bewind geplaatst terwijl haar moeder, 
met wie zij samenleefde, zich in een moeilijke financiële situatie bevond. Van maart 2002 tot mei 2003 werd de 
kinderbijslag gestort op de rekening die door de voorlopige bewindvoerder voor A.R. was geopend, door de 
RKW (die dat in eerste instantie had geweigerd); op dat ogenblik verloor de betrokkene, die de leeftijd van 
21 jaar had bereikt, het voordeel van de kinderbijslag. 
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 In maart 2005 liet de RKW de voorlopige bewindvoerder en de moeder van A.R. weten dat de kinderbijslag 
ten onrechte aan de voorlopige bewindvoerder was gestort en aan de moeder had moeten zijn gestort; de 
Rijksdienst stortte de kinderbijslag aan die laatste, na aftrek van een bedrag dat kinderbijslag vertegenwoordigde 
die de moeder onterecht voor een ander kind had verkregen en die door de Rijksdienst werd teruggevorderd. De 
RKW nam geen contact op met de voorlopige bewindvoerder alvorens tot die verrichting over te gaan en 
dagvaardde hem vervolgens om de bedragen die hem waren gestort, terug te vorderen. 
 
 Voor de verwijzende rechter doet de RKW onder meer gelden, ter verantwoording van de herziening 
waartoe in maart 2005 werd beslist, dat de beschikking van de vrederechter waarbij de voorlopige 
bewindvoerder werd aangewezen, niet de hoedanigheid van bijslagtrekkende van de moeder van A.R. ter 
discussie stelde. Een omzendbrief nr. 1277 van 21 april 1994 voorziet weliswaar in de uitbetaling van de 
kinderbijslag aan de voorlopige bewindvoerder op voorwaarde dat van de beschikking waarbij hij wordt 
aangewezen, kennisgeving werd gedaan aan de betrokken kas voor kinderbijslag; de RKW beroept zich echter 
op het karakter van openbare orde van artikel 69 van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 
gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, waarvan de eerste paragraaf een 
bijslagtrekkende aanwijst - te dezen de moeder - en op die manier de rechtgevende beschermt, zodat het 
overbodig is, zowel om die bescherming te vervangen door die van de aanwijzing van een voorlopige 
bewindvoerder, als om aan artikel 69, § 3, een ruime interpretatie te geven op grond waarvan die laatste, net 
zoals de andere personen die in die bepaling limitatief zijn opgesomd, verzet kan aantekenen tegen de 
voortzetting van de betalingen aan de persoon die geacht wordt het kind op te voeden. Die bepaling heeft 
voorzien in een beschermingsmechanisme dat vergelijkbaar is met dat van het voorlopige bewind, dat niet in de 
plaats ervan kan worden gesteld. 
 
 De voorlopige bewindvoerder doet gelden dat artikel 69, § 3, ruim moet worden geïnterpreteerd, zodat hij 
de mogelijkheid heeft om verzet aan te tekenen tegen de betaling aan de bijslagtrekkende, en zodat op die manier 
discriminatie kan worden voorkomen tussen kinderen, naargelang aan hen al dan niet een voorlopige 
bewindvoerder is toegevoegd. Hij heeft zich niet kunnen verzetten tegen de betaling aan de moeder in maart 
2005 terwijl, indien hij daarvan in kennis zou zijn gesteld en indien hij de vrederechter had kunnen aanzoeken, 
die laatste zeker zou hebben geoordeeld, gelet op de financiële situatie van de moeder, dat de kinderbijslag aan 
de bewindvoerder moest worden gestort. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat de vrederechter aan de voorlopige bewindvoerder de opdracht had 
toegewezen « om de sociale uitkeringen en/of de andere inkomsten » van de beschermde persoon te ontvangen, 
maar dat de voorlopige bewindvoerder niet door de RKW op de hoogte werd gesteld van de betaling die in 2005 
werd verricht; zo werd hem de mogelijkheid ontnomen om verzet aan te tekenen tegen die betaling, terwijl die 
mogelijkheid wel aan andere personen was toegekend door het voormelde artikel 69, § 3. 
 
 Hij stelt het Hof dan ook de bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad herinnert aan de feiten van de zaak en voert in hoofdorde aan dat de vraag die is 
gesteld in geen enkel opzicht pertinent is voor de oplossing van het geschil; zij is louter theoretisch vermits de 
verwijzende rechter aangeeft dat de voorlopige bewindvoerder geen gebruik heeft kunnen maken van de 
mogelijkheid om het in het geding zijnde verzet aan te tekenen, of dat niet heeft willen proberen. De rechter 
onderzoekt bovendien niet waarom de voorlopige bewindvoerder niet de vernietiging heeft gevorderd van de 
beslissing die in maart 2005 door de RKW is genomen, en zich niet heeft verzet tegen de betaling van de 
kinderbijslag aan de moeder van A.R., in een procedure die had kunnen zijn voorzien van een prejudiciële vraag. 
In feite oordeelt de verwijzende rechter dat de handelswijze van de Rijksdienst de voorlopige bewindvoerder de 
mogelijkheid heeft ontnomen om verzet aan te tekenen. Zo oordeelt hij dat de procedure van verzet 
daadwerkelijk openstond; de Ministerraad ziet bijgevolg niet de noodzaak om een prejudiciële vraag te stellen 
over een bepaling die in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij dat niet toestaat. 
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 A.2.1.  De Ministerraad voert in ondergeschikte orde aan dat de voorlopige bewindvoerder zich niet in een 
situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van de personen die zijn opgesomd door de in het geding zijnde 
bepaling. De kinderbijslag is immers niet bestemd voor het vermogen van het kind zelf, maar voor dat van de 
persoon die het kind opvoedt. Zo zijn de meeste personen die worden geciteerd in artikel 69, § 3, van de 
gecoördineerde wetten van 19 december 1939, rechthebbenden van kinderbijslag, dat wil zeggen dat zij het recht 
op kinderbijslag openen (de vader, de moeder, de adoptant, de pleegvoogd, de toeziende voogd, de 
rechthebbende). De laatste twee gevallen stemmen overeen met situaties waarin de betrokken persoon hetzij de 
uitbetaling van de kinderbijslag kan verkrijgen (de voogd, in de gevallen waarin artikel 70 van de 
gecoördineerde wetten van 19 december 1939 voorziet), hetzij het kind vertegenwoordigt in de uitzonderlijke 
gevallen waarin het er recht op heeft dat de kinderbijslag hem rechtstreeks wordt gestort (de curator, voor de 
ontvoogde minderjarige vermeld in het voormelde artikel 69, § 2). De voorlopige bewindvoerder van een 
meerderjarig kind beantwoordt aan geen enkel van die gevallen. Vermits noch de voorlopige bewindvoerder, 
noch de persoon die hij vertegenwoordigt er recht op hebben dat de kinderbijslag hun persoonlijk wordt gestort, 
is er geen reden om aan de eerstgenoemde dezelfde rechten toe te kennen als die welke de in het geding zijnde 
bepaling toekent aan de personen die zij beoogt. Daarover anders beslissen zou aanleiding geven tot 
discriminatie tussen het meerderjarige kind dat door een voorlopige bewindvoerder wordt beschermd en wiens 
vertegenwoordiger het recht zou hebben om verzet aan te tekenen, en het meerderjarige kind dat niet onder 
voorlopig bewind is geplaatst, dat zich in dezelfde situatie bevindt - namelijk dat het de kinderbijslag niet 
persoonlijk kan ontvangen - en dat daarentegen niet het recht zou hebben om verzet aan te tekenen. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad betwist daarnaast de verwijzing, door de verwijzende rechter, naar de artikelen 2, 3 
en 26 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, vermits de partijen in het geding ouder waren dan 18 jaar, 
alsook naar artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat de Staat niet ertoe verplicht in 
rechtsmiddelen te voorzien. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 69, § 3, van de wetten betreffende 

de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 

1939. Artikel 69 bepaalt : 

 

 « § 1.  De kinderbijslag en het kraamgeld worden uitgekeerd aan de moeder. In geval van 
volle adoptie van het kind door twee personen van hetzelfde geslacht, wordt de kinderbijslag 
betaald aan de oudste van de adoptanten. 
 
 Als de moeder het kind niet daadwerkelijk opvoedt, wordt de kinderbijslag betaald aan de 
natuurlijke of rechtspersoon die deze rol vervult. 
 
 Wanneer de twee ouders die niet samenwonen het ouderlijke gezag gezamenlijk 
uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet uitsluitend of 
hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, wordt de kinderbijslag 
volledig aan de moeder betaald. De kinderbijslag wordt echter volledig aan de vader betaald 
vanaf diens aanvraag, als het kind en hijzelf op die datum dezelfde hoofdverblijfplaats hebben 
in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen. 
 
 Als een van de ouders de opportuniteit betwist van de betaling van de kinderbijslag op 
grond van de bepalingen van het derde lid, kan hij de arbeidsrechtbank vragen hemzelf als 
bijslagtrekkende aan te wijzen, in het belang van het kind. Die aanwijzing heeft uitwerking de 
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eerste dag van de maand na de maand waarin de beslissing van de rechtbank betekend is aan 
de bevoegde kinderbijslaginstelling. 
 
 In de situaties bedoeld in het derde lid kan de kinderbijslag op vraag van beide ouders 
gestort worden op een rekening waartoe ze beiden toegang hebben. 
 
 De adoptiepremie wordt betaald aan de adoptant. 
 
 Als echtgenoten of samenwonenden in de zin van artikel 343 van het Burgerlijk Wetboek 
het kind samen geadopteerd hebben, bepalen zij aan wie van beiden de adoptiepremie betaald 
wordt. In geval van betwisting of van niet-aanwijzing, wordt de premie uitbetaald aan de 
vrouwelijke adoptant indien de echtgenoten of samenwonenden van verschillend geslacht zijn 
of aan de oudste van de echtgenoten of de samenwonenden indien deze van hetzelfde geslacht 
zijn. 
 
 § 2.  De kinderbijslag wordt aan het rechtgevend kind zelf uitbetaald : 
 
 a)  als het gehuwd is; 
 
 b)  als het ontvoogd is of de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en niet bij de in § 1 bedoelde 
persoon woont. Aan deze laatste voorwaarde is voldaan door afzonderlijke 
hoofdverblijfplaatsen als bedoeld in artikel 3, 1e lid, 5° van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of als met daartoe voorgelegde 
officiële documenten aangetoond wordt dat de gegevens in het Rijksregister niet of niet meer 
overeenstemmen met de realiteit; 
 
 c)  als het zelf bijslagtrekkende is voor één of meer van zijn kinderen. 
 
 Het kind bedoeld in deze paragraaf kan evenwel in zijn eigen belang een andere persoon 
als bijslagtrekkende aanwijzen, op voorwaarde dat die persoon met het kind verbonden is 
door verwantschap of aanverwantschap in de eerste graad. De verwantschap verworven door 
adoptie wordt in aanmerking genomen. 
 
 Het kind bedoeld in deze paragraaf is rechtsbekwaam om zelf als eiser of verweerder in 
rechte op te treden in de geschillen betreffende de rechten op kinderbijslag. 
 
 § 2bis.  In afwijking van de §§ 1 en 2, bepaalt de Koning de persoon die kan aangeduid 
worden als bijslagtrekkende in het geval van een ontvoering van het kind. Hij bepaalt 
eveneens wat er moet verstaan worden onder ontvoering alsook de periode tijdens welke deze 
persoon bijslagtrekkende kan zijn. 
 
 § 3.  In het belang van het kind, kan de vader, de moeder, de adoptant, de pleegvoogd, de 
toeziende voogd, de curator of de rechthebbende, volgens het geval, overeenkomstig 
artikel 594, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek, verzet aantekenen tegen de betaling aan de 
persoon bedoeld in de §§ 1, 2 of 2bis ». 
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 B.2.1.  Het voormelde artikel 69, § 3, creëert een verschil in behandeling tussen de vader, 

de moeder, de adoptant, de pleegvoogd, de toeziende voogd, de curator of de rechthebbende, 

enerzijds, en de voorlopige bewindvoerder, anderzijds, vermits alleen de eerstgenoemden 

gemachtigd zijn om, in het belang van de rechtgevende van de kinderbijslag, verzet aan te 

tekenen tegen de betaling ervan aan de personen die zijn aangewezen bij artikel 69, §§ 1, 2 en 

2bis. 

 

 B.2.2.  De Ministerraad doet in hoofdorde gelden dat de prejudiciële vraag niet pertinent 

zou zijn voor de oplossing van het geschil omdat de verwijzende rechter, door in zijn 

motieven aan te geven dat de voorlopige bewindvoerder door manoeuvres van de tegenpartij 

zou zijn verhinderd om verzet aan te tekenen, ervan zou uitgaan dat verzet wel degelijk een 

rechtsmiddel is dat voor die laatste openstaat; dat zou een onderzoek naar de grondwettigheid 

van een bepaling die in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij dat verzet niet toestaat, overbodig 

maken. 

 

 B.2.3.  Het staat niet aan de partijen, noch, in de regel, aan het Hof om de pertinentie te 

betwisten van de prejudiciële vragen die een rechter aan het Hof stelt. Het loutere feit dat de 

rechter aangeeft dat een partij in feite niet in staat is geweest om een rechtsmiddel aan te 

wenden, impliceert niet dat hij geen rekening kan houden, om een geschil te beslechten dat 

betrekking heeft op de rechten van die partij, met het antwoord op een prejudiciële vraag over 

de grondwettigheid van een bepaling die in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij die partij geen 

rechtsmiddel ter beschikking stelt. 

 

 B.3.1.  Artikel 488bis, a) tot en met k), van het Burgerlijk Wetboek regelt het voorlopige 

bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij 

het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren. 

 

 B.3.2.  Artikel 488bis, a), van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 3 van de wet 

van 18 juli 1991 « betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun 

lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren », bepaalt : 

 

 « De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn 
gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de 
bescherming ervan, een voorlopige bewindvoerder toegevoegd worden, als hem nog geen 
wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd ». 
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 B.3.3.  De voorlopige bewindvoerder wordt aangesteld door de vrederechter 

overeenkomstig artikel 488bis, c), § 1, van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 488bis, f), van 

hetzelfde Wetboek omschrijft diens opdracht. 

 

 B.3.4.  Die opdracht bestaat erin « de goederen van de beschermde persoon als een goed 

huisvader te beheren of de beschermde persoon in dat beheer bij te staan » (artikel 488bis, f), 

§ 1, eerste lid). 

 

 De bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder worden door de rechter bepaald 

(artikel 488bis, f), § 2, eerste lid) en hij is bij wet verplicht « de toepassing van de sociale 

wetgeving [te] vorderen in het belang van de beschermde persoon » (artikel 488bis, f), § 5). In 

voorkomend geval kan hij door de rechter worden gemachtigd om de sociale uitkeringen zoals 

kinderbijslag te ontvangen. 

 

 B.4.  Artikel 69, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten van 19 december 1939 

staat de vader, de moeder, de adoptant, de pleegvoogd, de toeziende voogd, de curator of de 

rechthebbende toe om, naar gelang van het geval, verzet aan te tekenen tegen de betaling van 

de kinderbijslag aan de moeder, aan de vader, aan het rechtgevende kind of aan de persoon 

die is aangeduid als bijslagtrekkende in geval van ontvoering van het kind. Die mogelijkheid 

tot verzet, die werd geboden « in het belang van het kind », stond oorspronkelijk enkel voor 

de vader open en werd, bij latere wijzigingen van de gecoördineerde wetten, uitgebreid tot de 

verschillende personen die zijn opgesomd in de in B.1 weergegeven bepaling. 

 

 B.5.  De mogelijkheid om verzet aan te tekenen die door de in het geding zijnde bepaling 

aan die personen wordt geboden en de bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder 

hebben beide tot doel de belangen te beschermen van de persoon die die personen en die 

bewindvoerder ten laste hebben. Het is bijgevolg niet verantwoord dat de mogelijkheid om 

dat verzet aan te tekenen wordt geweigerd aan de voorlopige bewindvoerder vermits dat 

verzet betrekking heeft op sociale uitkeringen die precies behoren tot de goederen die de 

voorlopige bewindvoerder moet beheren. Noch de omstandigheid dat de opdracht van die 

laatste, in tegenstelling tot die van de personen die door de in het geding zijnde bepaling 

worden beoogd, beperkt is tot het beheer van de goederen van de beschermde persoon, noch 

de omstandigheid dat de kinderbijslag niet zou vallen binnen het vermogen van de voorlopige 
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bewindvoerder of van de beschermde persoon, kunnen dat verschil in behandeling 

rechtvaardigen. 

 

 B.6.  Het voormelde artikel 69, § 3, in die zin geïnterpreteerd dat het een voorlopige 

bewindvoerder die is aangewezen op grond van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek, 

niet toestaat om verzet aan te tekenen, wanneer het belang van de beschermde persoon het 

vereist, tegen de betaling aan de persoon bedoeld in de paragrafen 1, 2 of 2bis van hetzelfde 

artikel 69, in tegenstelling tot de vader, de moeder, de adoptant, de pleegvoogd, de toeziende 

voogd, de curator of de rechthebbende, tast op discriminerende wijze de rechten van de 

betrokken personen aan. 

 

 B.7.  Vermits de in B.6 vastgestelde leemte zich bevindt in de aan het Hof voorgelegde 

tekst, komt het de verwijzende rechter toe een einde te maken aan de door het Hof 

vastgestelde ongrondwettigheid, vermits die vaststelling is uitgedrukt in voldoende precieze 

en volledige bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt 

toegepast met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 69, § 3, van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende 

wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre het een voorlopige bewindvoerder die is aangewezen op grond van 

artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek, niet toestaat om verzet aan te tekenen, wanneer het 

belang van de beschermde persoon het vereist, tegen de betaling aan de persoon bedoeld in de 

paragrafen 1, 2 of 2bis, van het voormelde artikel 69. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 25 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4743 

 
 

Arrest nr. 22/2010 
van 25 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 12 van het decreet van de Duitstalige 

Gemeenschap van 24 maart 2003 houdende oprichting van de pedagogische inspectie-begeleiding 

voor het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap en tot vastlegging van de opdrachten ervan, 

gesteld door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 25 juni 2009 in zake Jean-Pierre Sterck-Degueldre tegen de Duitstalige 
Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juli 2009, heeft 
het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is er schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat artikel 12 van het 
decreet van 24 maart 2003 houdende oprichting van de pedagogische inspectiebegeleiding voor 
het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap en tot vastlegging van de opdrachten ervan de 
Regering de mogelijkheid biedt om ten hoogste vier personen die aan de in artikel 13 bepaalde 
voorwaarden voldoen een verlof voor een opdracht in het belang van het onderwijs te verlenen 
en hen helemaal van hun werkzaamheden vrij te stellen, waarbij zij de bijslag bedoeld in het 
tweede lid genieten, terwijl een leraar godsdienst die over een vergelijkbare kwalificatie 
beschikt en aan wie een halftijds verlof in het belang van het onderwijs wordt verleend om een 
gelijkwaardige opdracht te vervullen, niet onder de toepassingssfeer van artikel 12 valt en 
bijgevolg geen weddebijslag geniet ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Jean-Pierre Sterck-Degueldre, wonende te 4830 Limburg, Pré Lemaire 16; 
 
 -  de Regering van de Duitstalige Gemeenschap. 
 
 Jean-Pierre Sterck-Degueldre heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 februari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. G. Weisgerber, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. M. Orban en Mr. B. Töller, 
advocaten bij de balie te Eupen, voor Jean-Pierre Sterck-Degueldre; 
 
 .  Mr. E. Duyster, advocaat bij de balie te Eupen, voor de Regering van de Duitstalige 
Gemeenschap; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Jean-Pierre Sterck-Degueldre werd bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 
16 december 1998 benoemd tot leerkracht katholieke godsdienst. Bij ministerieel besluit van 28 oktober 1998 
werd hij belast met de inspectie van de lessen katholieke godsdienst. Het ging om een opdracht in het belang van 
het onderwijs. Hij werd hiertoe halftijds vrijgesteld van zijn ambt als leerkracht en kreeg een weddebijslag van 
7 000 frank. Bij ministerieel besluit van 28 september 2004 werd zijn opdracht verlengd tot augustus 2008.  
 
 Bij ministerieel besluit van 8 april 2005 werd het voormelde besluit van 28 september 2004 opgeheven, werd 
de halftijdse vrijstelling van zijn ambt als leerkracht met ingang van 1 september 2004 voor onbepaalde duur 
verlengd en werd de opdracht verlengd. Tevens werd zijn weddebijslag geschrapt.  
 
 Hierop werd een zaak aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen, waarbij Jean-
Pierre Sterck-Degueldre vorderde dat hem de graad van inspecteur dient te worden toegekend en dat hij bijgevolg 
recht zou hebben op de weddebijslag. Bij vonnis van 1 september 2008 heeft de Rechtbank die vordering 
afgewezen.  
 
 Jean-Pierre Sterck-Degueldre heeft beroep ingesteld tegen dat vonnis. In het kader van die procedure stelt het 
verwijzende rechtscollege voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Regering van de Duitstalige Gemeenschap voert allereerst aan dat de prejudiciële vraag overbodig 
zou zijn en dit op grond van twee overwegingen : ten eerste zou Jean-Pierre Sterck-Degueldre niet binnen het 
toepassingsgebied vallen van het decreet van 24 maart 2003 houdende oprichting van de pedagogische 
inspectie-begeleiding voor het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap en tot vastlegging van de opdrachten 
ervan, vermits hij enkel leerkracht katholieke godsdienst met een opdracht was, en geen lid van de inspectie; ten 
tweede voorziet het decreet in de oprichting van een inspectiedienst binnen het ministerie van de Duitstalige 
Gemeenschap, waarbij de leden van de inspectie onderworpen zijn aan de arbeidsvoorwaarden en de 
vakantieregeling van het ministerie. 
 
 A.2.1.  Volgens Jean-Pierre Sterck-Degueldre is er sprake van een discriminatie in zoverre luidens de in het 
geding zijnde bepaling de personen aan wie de Regering van de Duitstalige Gemeenschap een verlof in het belang 
van het onderwijs verleent om de opdrachten van de pedagogische inspectie-begeleiding te vervullen, een 
weddebijslag genieten, terwijl een godsdienstleerkracht aan wie een halftijds verlof wordt verleend voor een 
opdracht in het belang van het onderwijs, en dit teneinde een gelijkwaardige opdracht te vervullen, niet binnen het 
toepassingsgebied van de in het geding zijnde bepaling valt, en bijgevolg de weddebijslag niet geniet.  
 
 A.2.2.  Volgens die partij vereist het beginsel van gelijkheid tussen de leden van het onderwijspersoneel dat 
een inspecteur katholieke godsdienst dezelfde wedde geniet als de personeelsleden die definitief werden benoemd. 
Zij is van mening dat het feit dat een functie tijdelijk wordt uitgeoefend in het kader van een opdracht in het 
belang van het onderwijs het verschil in behandeling niet verantwoordt vermits een definitief benoemde 
ambtenaar en een tijdelijk aangestelde persoon dezelfde wedde dienen te genieten voor hetzelfde werk. Zij besluit 
dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 A.3.  De Regering van de Duitstalige Gemeenschap voert aan dat het voormelde decreet van 24 maart 2003 
een pedagogische inspectie-begeleiding opricht binnen het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Volgens 
haar zijn de opdracht en de werkwijze van die dienst niet te vergelijken met de opdracht en de werkwijze van een 
leerkracht die halftijds wordt vrijgesteld met een inspectieopdracht in het belang van het onderwijs. Zij wijst erop 
dat de opdracht van die laatste zich beperkt tot de inspectie van het godsdienstonderwijs terwijl de opdracht van 
de pedagogische inspectie-begeleiding ook begeleidingsopdrachten omvat. Bovendien zijn de leden van de 
pedagogische inspectie-begeleiding onderworpen aan het statuut van het personeel van de Duitstalige 
Gemeenschap, wat bijvoorbeeld een andere vakantieregeling met zich meebrengt dan die van het onderwijzend 
personeel.  
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 A.4.1.  Jean-Pierre Sterck-Degueldre antwoordt hierop dat de verwerende partij voor het verwijzende 
rechtscollege ten onrechte ervan uitgaat dat de inspecteurs godsdienst dezelfde vakantieregeling genieten als die 
van het onderwijzend personeel. Hij wijst erop dat hij als inspecteur was onderworpen aan het koninklijk besluit 
van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het vastbenoemd, voor een doorlopende duur 
tijdelijk aangesteld of stagedoend technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de 
rijksvormingscentra en de inspectiediensten, dat met name bepaalt dat de leden van de inspectie minder 
zomervakantie genieten dan de leden van het onderwijzend personeel. 
 
 A.4.2.  Jean-Pierre Sterck-Degueldre ontkent tevens dat de opdracht van een inspecteur godsdienst niet 
vergelijkbaar zou zijn met de opdracht van inspecteur-adviseur van de pedagogische inspectie-begeleiding. 
Volgens hem is een inspecteur godsdienst evenzeer belast met ondersteunende en adviserende opdrachten. 
 
 A.4.3.  Ten slotte wijst die partij erop dat het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 
12 april 1995 houdende toekenning van een premie aan bepaalde opdrachthouders in het onderwijs, dat de 
opdrachthouders die als pedagogisch inspecteur werkzaam zijn een maandelijkse premie verleent van 
14 000 frank, en op grond waarvan zij in het verleden een premie heeft ontvangen, niet werd opgeheven. Volgens 
haar is het feit dat zij van 1 september 2004 tot en met 31 augustus 2006 geen premie heeft ontvangen in strijd met 
dat besluit. 
 

 

- B - 
 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  Het decreet van 24 maart 2003 houdende oprichting van de pedagogische 

inspectie-begeleiding voor het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap en tot vastlegging van 

de opdrachten ervan (hierna : het decreet van 24 maart 2003) richt een pedagogische 

inspectie-begeleiding op voor het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde, 

gesubsidieerde en erkende basis-, secundair en hoger onderwijs alsmede voor de voortgezette 

schoolopleiding. De pedagogische inspectie-begeleiding vervult de in de artikelen 4 tot 6 van 

het voormelde decreet bepaalde controle- en begeleidingsopdrachten. 

 

 B.1.2.  Luidens artikel 3 van het decreet is de pedagogische inspectie-begeleiding 

samengesteld uit vier tot zes pedagogisch inspecteurs-adviseurs. De Regering van de 

Duitstalige Gemeenschap legt het aantal vast.  

 

 B.1.3.1.  De artikelen 12 tot 21 van het decreet voorzien, bij wijze van 

overgangsbepalingen, in een regeling voor de selectie en de aanwijzing van een aantal 

personeelsleden die een verlof voor een opdracht in het belang van het onderwijs kunnen 

verkrijgen om de opdrachten van de pedagogische inspectie-begeleiding te vervullen.  
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 B.1.3.2.  Artikel 12 van het decreet, zoals gewijzigd bij artikel 41 van het decreet van 

30 juni 2003 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 en bij artikel 68 van het 

decreet van 26 juni 2006 houdende maatregelen inzake onderwijs 2006, bepaalt :  

 

 « Om de in de artikelen 4 tot 6 bepaalde opgaven te vervullen kan de Regering, tot de 
inwerkingtreding van een decreet dat de uitoefening van het ambt als pedagogisch 
inspecteur-adviseur in de vorm van een mandaat vastlegt of ten laatste tot het einde van het 
schooljaar 2008-2009, ten hoogste vijf personen die aan de in artikel 13 bepaalde voorwaarden 
voldoen een verlof voor een opdracht in het belang van het onderwijs verlenen en [hen] 
helemaal van hun werkzaamheden vrijstellen. 
 
 De zo aangewezen personen verkrijgen een weddebijslag. [Die] bijslag is gelijk aan het 
verschil tussen de jaarwedde vastgelegd overeenkomstig artikel 2 [van] hoofdstuk IB van het 
koninklijk besluit van 27 juni 1974, gewijzigd bij artikel 11 van voorliggend decreet, en de 
jaarwedde waarop zij recht hebben voor het ambt waarin zij vastbenoemd zijn ». 
 

 B.1.3.3. Artikel 13 van het decreet bepaalt :  

 

 « De personeelsleden mogen het verlof voor een opdracht in het belang van het onderwijs 
verkrijgen, als zij aan de volgende voorwaarden voldoen : 
 
 1°  burger van de Europese Unie zijn; afwijkingen kunnen worden toegestaan door de 
Regering; 
 
 2°  een gedrag hebben dat overeenstemt met de vereisten van de betrekking; 
 
 3°  de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 
 4°  aan de dienstplichtwetten hebben voldaan;  
 
 5°  in het Gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd vrij onderwijs of het gesubsidieerd 
officieel onderwijs, sinds ten minste 10 jaar titularis zijn van een ambt van de categorie 
bestuurs- en onderwijzend personeel, waaronder ten minste twee jaar met een benoeming of 
aanstelling in vast verband, waarbij de vaste benoeming of aanstelling voor een volledig 
uurrooster heeft plaatsgevonden; 
 
 6°  houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs bepaald door de Regering voor het 
ambt bedoeld onder punt 5° of, wat het gesubsidieerd onderwijs betreft, houder zijn van een 
voldoend geacht bekwaamheidsbewijs van groep A voor het ambt bedoeld onder punt 5°; 
 
 7°  voor de selectieprocedure geslaagd zijn ». 
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 B.1.3.4.  Artikel 21 van het decreet bepaalt :  

 

 « In afwijking van artikel 13, 7°, kan de Regering de personeelsleden van de categorie 
bestuurs- en onderwijzend personeel van het Gemeenschapsonderwijs, van het gesubsidieerd 
officieel onderwijs of van het gesubsidieerd vrij onderwijs die, bij de inwerkingtreding van 
voorliggend decreet, al ermee belast zijn de opdrachten van een pedagogisch 
inspecteur-adviseur te vervullen het in artikel 12 bedoeld verlof voor een opdracht in het 
belang van het onderwijs verlenen, zonder dat de betrokken personeelsleden aan de 
selectieprocedure moeten deelnemen ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 

 

 B.2.1.  Volgens de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zou de prejudiciële vraag 

geen antwoord behoeven vermits, enerzijds, de verzoekende partij voor het verwijzende 

rechtscollege niet binnen het toepassingsgebied van het decreet van 24 maart 2003 zou vallen 

en, anderzijds, de pedagogische inspectie-begeleiding deel uitmaakt van het ministerie van de 

Duitstalige Gemeenschap. 

 

 B.2.2.  In beginsel komt het het verwijzende rechtscollege toe na te gaan of het antwoord 

op de prejudiciële vraag nuttig is om het aan dat rechtscollege voorgelegde geschil te 

beslechten. Slechts wanneer dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat 

de vraag geen antwoord behoeft. 

 

 B.2.3.  Het verwijzende rechtscollege ondervraagt het Hof over het feit dat de in het 

geding zijnde bepaling niet van toepassing is op leerkrachten die belast zijn met een 

inspectieopdracht in het belang van het onderwijs en die geen lid zijn van de bij het decreet van 

24 maart 2003 opgerichte pedagogische inspectie-begeleiding. In tegenstelling tot wat de 

Regering van de Duitstalige Gemeenschap beweert, behoeft de prejudiciële vraag een antwoord 

voor het oplossen van het geschil dat voor het verwijzende rechtscollege aanhangig is. 
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 Ten gronde 

 

 B.3.1.  Het Hof wordt ondervraagd over het verschil in behandeling dat bestaat tussen twee 

categorieën van personen : enerzijds, de personen aan wie met toepassing van de in het geding 

zijnde bepaling een verlof voor een opdracht in het belang van het onderwijs wordt verleend 

teneinde de in de artikelen 4 tot 6 van het decreet van 24 maart 2003 bepaalde controle- en 

begeleidingsopdrachten van de pedagogische inspectie-begeleiding te vervullen en die luidens 

het tweede lid van de in het geding zijnde bepaling een weddebijslag genieten en, anderzijds, 

de personen die worden belast met een inspectieopdracht in het belang van het onderwijs 

zonder een weddebijslag te genieten. 

 

 B.3.2.  In de zaak voor het verwijzende rechtscollege is de verzoekende partij een 

leerkracht katholieke godsdienst die met een opdracht in het belang van het onderwijs werd 

belast, namelijk met de inspectie van de lessen katholieke godsdienst, en die daartoe halftijds 

werd vrijgesteld van zijn ambt als leerkracht. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese.  

 

 B.4.1.  Het ontwerp van decreet dat tot het decreet van 24 maart 2003 heeft geleid, voorzag 

erin dat de personen die de pedagogische inspectie-begeleiding samenstelden, vast zouden 

worden benoemd in het ambt van pedagogisch inspecteur-adviseur (Parl. St., Raad van de 

Duitstalige Gemeenschap, 2002-2003, nr. 117/1, pp. 4 en 18-20). Zij zouden deel uitmaken van 

het personeel van het gemeenschapsonderwijs en aan het statuut van dat personeel worden 

onderworpen.  

 

 B.4.2.  Bij de bespreking van het ontwerp van decreet in de commissie voor onderwijs en 

opleiding werd evenwel de vraag gesteld of het niet wenselijk zou zijn de pedagogische 

inspectie-begeleiding te bemannen met personen die slechts voor een beperkte duur zouden 

worden benoemd (Parl. St., Raad van de Duitstalige Gemeenschap, 2002-2003, nr. 117/4, 

p. 8). In antwoord hierop verklaarde de minister dat het om een fundamentele hervorming ging 

die niet in het kader van het ontwerp van decreet kon worden beslecht (ibid.), mede omdat een 

reeks statutaire bepalingen diende te worden gewijzigd, met name voor de personen die zouden 

terugkeren naar een onderwijsopdracht (ibid., p. 9). Desalniettemin werd beslist dat de 

pedagogisch inspecteurs-adviseurs een in de tijd beperkt mandaat zouden uitoefenen. Gelet op 

het feit dat de uitwerking van een dergelijk systeem de nodige tijd zou vergen, stelde de 

minister voor dat, tot het vastleggen van een definitieve regeling van het ambt als pedagogisch 
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inspecteur-adviseur in de vorm van een mandaat, aan de pedagogisch inspecteurs-adviseurs een 

opdracht in het belang van het onderwijs zou worden verleend en dat de rekruteringsprocedure 

van die inspecteurs-adviseurs in het decreet zou worden bepaald (ibid., pp. 16-17). Het in het 

geding zijnde artikel 12 heeft hieraan gevolg gegeven.  

 

 B.4.3.  Oorspronkelijk was bepaald dat ten hoogste aan vier personen een opdracht in het 

belang van het onderwijs zou worden verleend teneinde de opdrachten van de pedagogische 

inspectie-begeleiding te vervullen. Bij artikel 41 van het decreet van 30 juni 2003 houdende 

dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 werd dat maximumaantal opgetrokken tot vijf. 

Die wijziging werd als volgt verantwoord :  

 

 « Het gaat om een noodzakelijke correctie van dat decreet. Het doel bestond erin aan in 
totaal vijf personeelsleden tijdelijk een bijzondere opdracht van inspecteur-adviseur toe te 
vertrouwen. Op dit ogenblik hebben reeds twee personeelsleden een dergelijke bijzondere 
opdracht. Opdat aan drie bijkomende personeelsleden een bijzondere opdracht kan worden 
verleend, moet het maximumaantal waarin artikel 12 voorziet, worden opgetrokken van vier 
naar vijf » (Parl. St., Raad van de Duitstalige Gemeenschap, 2002-2003, nr. 135/2, p. 11). 
 

 B.4.4.  De mogelijkheid om een opdracht in het belang van het onderwijs te verlenen 

teneinde de opdrachten van de pedagogische inspectie-begeleiding te vervullen, was 

oorspronkelijk beperkt tot het einde van het schooljaar 2005-2006. Artikel 68 van het decreet 

van 26 juni 2006 houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 heeft die mogelijkheid 

verlengd tot het einde van het schooljaar 2008-2009. Die verlenging werd als volgt 

verantwoord : 

 

 « Het feit dat de discussie in verband met de uitoefening van het ambt van pedagogisch 
inspecteur-adviseur nog niet was afgerond, maakte het volgens de verklaring van de minister 
noodzakelijk de bijzondere opdrachten van de thans in functie zijnde inspecteurs-adviseurs te 
verlengen, die krachtens artikel 12 van het decreet van 24 maart 2003 beperkt waren tot het 
einde van het schooljaar 2005-2006 » (Parl. St., Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, 
2005-2006, nr. 54/9, p. 13). 
 

 B.4.5.  Wat de weddebijslag betreft, die de op grond van de in het geding zijnde bepaling 

aangewezen personen krijgen, werd in de parlementaire voorbereiding het volgende verklaard :  

 

 « De geldelijke regeling stemt overeen met die welke geldt voor de tot dusver in functie 
zijnde inspecteurs » (Parl. St., Raad van de Duitstalige Gemeenschap, 2002-2003, nr. 117/4, 
p. 19). 
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 B.5.1.  In het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde en erkende 

basis-, secundair en hoger onderwijs alsmede in de voortgezette schoolopleiding vervangt het 

ambt van pedagogisch inspecteur-adviseur alle bestaande ambten van inspecteur, met name de 

ambten van kantonnale inspecteur, kantonnale adjunct-inspecteur, inspecteur algemene vakken 

en inspecteur bijzondere vakken, met uitzondering van het ambt van inspecteur godsdienst en 

inspecteur zedenleer.  

 

 B.5.2.  De inspectie godsdienst en de inspectie zedenleer vallen immers niet onder het 

toepassingsgebied van het decreet van 24 maart 2003. Artikel 9, vierde en vijfde lid, van de 

wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving 

bepaalde hieromtrent :  

 

 « De inspectie van de godsdienstcursussen in de onderwijsinrichtingen van de Staat wordt 
verricht door de afgevaardigden van de hoofden der erediensten, die door de Minister van 
Openbaar onderwijs op voordracht van de hoofden van de betrokken erediensten worden 
benoemd.  
 
 In de andere officiële onderwijsinrichtingen wordt de inspectie van het 
godsdienstonderricht verricht door de afgevaardigden van de hoofden der erediensten. Die 
afgevaardigden vervullen hun opdracht onder de bij koninklijk besluit te bepalen 
voorwaarden ». 
 

 Artikel 2 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 26 juni 2006 houdende 

maatregelen inzake onderwijs 2006 heeft het vierde lid van die bepaling als volgt vervangen :  

 

 « In de inrichtingen van het gemeenschapsonderwijs wordt de inspectie van het 
godsdienstonderricht door personeelsleden uitgevoerd die [van] de Regering op de voordracht 
van de bevoegde instantie van de betrokken eredienst, indien ze bestaat, een verlof in het 
belang van het onderwijs verkrijgen ». 
 

 B.5.3.  Artikel 31 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het 

statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, 

orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige 

Gemeenschap, zoals vervangen bij artikel 25 van het voormelde decreet van 26 juni 2006, 

bepaalt :  
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 « Op de voordracht van de bevoegde instantie voor de betrokken eredienst - indien ze 
bestaat - kent de Regering een verlof in het belang van het onderwijs met het oog op de 
uitvoering van inspectieopdrachten aan de leraar godsdienst toe die aan volgende voorwaarden 
voldoet : 
 
 1°  hij is vastbenoemd; 
 
 2°  hij telt een dienstanciënniteit van ten minste vijf jaar, waarvan ten minste drie in het 
gemeenschapsonderwijs gepresteerd werden; 
 
 3°  hij heeft in zijn laatste evaluatieverslag ten minste de vermelding ' goed ' verkregen; bij 
gebrek aan een evaluatieverslag, wordt deze voorwaarde geacht vervuld te zijn. 
 
 De duur van dit verlof beloopt ten hoogste 5 jaar. Een verlenging van het verlof is 
mogelijk, waarbij de maximale duur opnieuw 5 jaar beloopt ».  
 

 B.5.4.  De Regering van de Duitstalige Gemeenschap bepaalt het aantal uren van het verlof 

in het belang van het onderwijs met het oog op de uitvoering van de inspectie van de cursussen 

godsdienst met inachtneming van de volgende regels :  

 

 « 1°  de Regering houdt rekening met het aantal voltijdse betrekkingen (voltijds 
equivalenten) die in de betrokken godsdienst toegekend worden; 
 
 2°  het aantal mag niet hoger liggen dan de helft van het aantal uren van een voltijdse 
betrekking » (artikel 116 van het voormelde decreet van 26 juni 2006). 
 

 B.5.5.  Luidens artikel 117 van hetzelfde decreet verkrijgen de personeelsleden aan wie 

verlof in het belang van het onderwijs wordt verleend met het oog op de uitvoering van de 

inspectie van de cursussen godsdienst, een toelage die als volgt wordt bepaald : 

 

 « De toelage stemt overeen met het onderscheid tussen A en B. 
 
 A is de wedde die het personeelslid zou genieten als overeenkomstig artikel 2, hoofdstuk I 
B, van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de 
schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, 
van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de 
Rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het 
toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het 
schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de 
graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, op hem de 
weddeschaal 475, indien het ten minste houder is van een diploma van het hoger onderwijs van 
de tweede graad, resp. de weddeschaal 190/1, indien het niet houder is van dat diploma, 
toepasselijk zou zijn. 
 
 B is de wedde waarop het personeelslid als vastbenoemd leermeester of leraar godsdienst 
recht heeft ». 
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 Die bepaling is in werking getreden op 1 september 2006 (artikel 120, vierde lid, van het 

decreet van 26 juni 2006).  

 

 B.5.6.  De bepalingen in het decreet van 26 juni 2006 die betrekking hebben op de 

inspectie van de cursussen godsdienst werden als volgt verantwoord :  

 

 « Met het amendement 54 nr. 3 wordt tevens artikel 9, vierde lid, van de voormelde wet 
van 29 mei [1959] in die zin gewijzigd dat, in het gemeenschapsonderwijs, personeelsleden in 
het kader van verlof in het belang van het onderwijs, op soortgelijke wijze als de 
inspecteurs-adviseurs, met de inspectie van het godsdienstonderwijs worden belast door de 
Regering en in overleg met de bevoegde instantie van de betrokken eredienst. De minister 
verantwoordde die nieuwe regeling door erop te wijzen dat het huidige systeem, dat van 1971 
dateert en dat voorziet in een benoeming in het kader van een voltijdse betrekking, volkomen 
inadequaat is op het niveau van de Duitstalige Gemeenschap. Voor de bijzondere opdracht van 
de inspecteurs godsdienst, waarin thans is voorzien, zal de Regering het aantal uren van de 
opdracht bepalen door rekening te houden met het aantal voltijdse betrekkingen (voltijdse 
equivalenten) die voor de desbetreffende godsdienst worden toegekend. Bovendien mag de 
opdracht in geen geval meer dan de helft van een volledig uurrooster bestrijken. Aan het 
personeelslid wordt een weddebijslag verleend » (Parl. St., Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap, 2005-2006, nr. 54/9, p. 20). 
 

 B.6.1.  Artikel 1, 2°, van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 

12 april 1995 houdende toekenning van een premie aan bepaalde opdrachthouders in het 

onderwijs bepaalde dat de opdrachthouders die als pedagogisch inspecteur werkzaam zijn een 

maandelijkse premie van 14 000 frank ontvangen. 

 

 B.6.2.  Die bepaling had een algemene draagwijdte : ze gold voor opdrachthouders die als 

pedagogisch inspecteur werkzaam waren, met inbegrip van de inspecteurs godsdienst. 

 

 B.6.3.  Ofschoon de voormelde bepaling niet werd opgeheven, dient te worden 

aangenomen dat ze sinds de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling niet langer 

van toepassing is. 

 

 B.7.1.  De in B.3.1 vermelde categorieën van personen bevinden zich in een vergelijkbare 

administratieve toestand : de inspecteurs godsdienst verkrijgen een verlof in het belang van het 

onderwijs, terwijl aan de inspecteurs-adviseurs een verlof voor een opdracht in het belang van 

het onderwijs wordt verleend. Tot vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde 
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bepaling genoten beide categorieën de premie waarin artikel 1, 2°, van het voormelde besluit 

van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 12 april 1995 voorzag. 

 

 B.7.2.  Zij oefenen ook een vergelijkbare opdracht uit, met name, enerzijds, de 

controleopdrachten bepaald in artikel 4 van het decreet van 24 maart 2003 en, anderzijds, de 

inspectie van het godsdienstonderricht. 

 

 B.7.3.  Het feit dat de personeelsleden aan wie een verlof voor een opdracht in het belang 

van het onderwijs wordt verleend om de opdrachten van de pedagogische inspectie-begeleiding 

te vervullen luidens artikel 13, 7°, van het decreet van 24 maart 2003 voor een 

selectieprocedure geslaagd moeten zijn, wat niet het geval is voor de inspecteurs 

godsdienstonderricht, kan het verschil in behandeling niet verantwoorden. Artikel 21 van 

datzelfde decreet bepaalt immers dat de Regering de personeelsleden die, bij de 

inwerkingtreding van het decreet, al ermee belast zijn de opdrachten van een pedagogisch 

inspecteur-adviseur te vervullen het in artikel 12 bedoeld verlof voor een opdracht in het 

belang van het onderwijs kan verlenen, zonder dat de betrokken personeelsleden aan de 

selectieprocedure moeten deelnemen.  

 

 B.7.4.  Overigens heeft de decreetgever met het decreet van 26 juni 2006 zelf erkend dat 

de personeelsleden aan wie verlof in het belang van het onderwijs wordt verleend met het oog 

op de uitvoering van de inspectie van de cursussen godsdienst op dezelfde wijze dienen te 

worden behandeld als de personen aan wie, met toepassing van de in het geding zijnde 

bepaling, een verlof voor een opdracht in het belang van het onderwijs wordt verleend om de 

opdrachten van de pedagogische inspectie-begeleiding te vervullen.  

 

 B.7.5.  Hieruit vloeit voort dat het niet redelijk is verantwoord dat, tot de inwerkingtreding 

van artikel 117 van het decreet van 26 juni 2006, de personeelsleden aan wie verlof in het 

belang van het onderwijs werd verleend met het oog op de uitvoering van de inspectie van de 

cursussen godsdienst, niet de weddebijslag ontvingen die de personen aan wie een verlof in het 

belang van het onderwijs werd verleend om de opdrachten van de pedagogische 

inspectie-begeleiding te vervullen luidens de in het geding zijnde bepaling verkregen. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 12 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 24 maart 2003 houdende 

oprichting van de pedagogische inspectie-begeleiding voor het onderwijs in de Duitstalige 

Gemeenschap en tot vastlegging van de opdrachten ervan schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 25 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4760 

 
 

Arrest nr. 23/2010 
van 25 februari 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 21 april 2007 betreffende de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, 

gesteld door de Correctionele Rechtbank te Hoei. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters M. Melchior, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 23 juni 2009 in zake het openbaar ministerie tegen de nv « Moulins 
Laruelle » en de bvba « Pierard Agrophyt », vrijwillig tussenkomende partij : het Waalse 
Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 augustus 2009, heeft 
de Correctionele Rechtbank te Hoei de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de 
kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
zoverre zij niet voorziet in het recht voor het Waalse Gewest dat vrijwillig tussenkomt in de 
strafrechtspleging tegen de overtreder van de bepalingen van het decreet van de Waalse 
Gewestraad van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, om een 
rechtsplegingsvergoeding te eisen ten laste van de beklaagde en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke personen die strafrechtelijk zijn veroordeeld ? ». 
 
 
 Op 2 september 2009 hebben voorzitter P. Martens en rechter T. Merckx-Van Goey, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, het Hof ervan 
in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht voor te stellen een arrest van 
onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 Bij beschikking van 13 oktober 2009 heeft het Hof beslist de zaak overeenkomstig de 
gewone rechtspleging voort te zetten. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 februari 2010 : 
 
 -  is verschenen : Mr. J. Mosselmans loco Mr. P. Peeters en Mr. F. Tulkens, advocaten bij 
de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers M. Melchior en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Twee rechtspersonen worden voor de Correctionele Rechtbank te Hoei vervolgd wegens inbreuk op 
artikel 58, § 1, van het decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. Het 
Waalse Gewest komt vrijwillig tussen in de procedure en vraagt, op grond van artikel 79, § 1, 2°, van hetzelfde 
decreet, dat de overtreder wordt veroordeeld tot het nemen van de gepaste maatregelen om de in het geding 
zijnde plaats te exploiteren met inachtneming van de voorwaarden van de verleende exploitatievergunning. Het 
wordt vertegenwoordigd door een advocaat. 
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 Na te hebben vastgesteld dat de tussenkomst van het Waalse Gewest nauw verbonden is met de 
strafvordering, aangezien die ernaar streeft het algemeen belang te vrijwaren, vraagt de Rechtbank zich af of de 
wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand 
van een advocaat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt « in zoverre zij niet voorziet in het recht voor 
de vrijwillig tussenkomende partijen, zoals het Waalse Gewest in de aangelegenheden waarvoor het bevoegd is, 
om een rechtsplegingsvergoeding te eisen ten laste van de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke 
personen die strafrechtelijk zijn veroordeeld ». Bijgevolg stelt zij de voormelde vraag aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 De Ministerraad brengt in herinnering dat het Hof zich over een vergelijkbare vraag heeft uitgesproken bij 
zijn arrest nr. 135/2009 van 1 september 2009. Hij is van mening dat de redenen die het Hof ertoe hebben 
gebracht om, in dat arrest, vast te stellen dat de in het geding zijnde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet schenden in zoverre zij de regeling van de verhaalbaarheid niet uitbreiden ten voordele van de 
gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest die handelt op grond van artikel 155 van het Waalse Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, eveneens verantwoorden dat het Waalse Gewest die 
regeling niet geniet wanneer het de rechtbank verzoekt om de uitvoering van een van de in artikel 79 van het 
decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning bedoelde maatregelen. De Ministerraad is van 
oordeel dat er immers even fundamentele verschillen bestaan tussen het Gewest en de burgerlijke partij, op wie 
het beginsel van de verhaalbaarheid van toepassing is, als tussen het openbaar ministerie, op wie het niet van 
toepassing is, en de burgerlijke partij. Die laatstgenoemde verdedigt immers haar persoonlijk belang en beoogt 
het herstel van haar eigen schade te verkrijgen, terwijl het Gewest, net zoals het openbaar ministerie, het 
algemeen belang inzake stedenbouw of leefmilieu beoogt te vrijwaren. De Ministerraad besluit daaruit dat zijn 
herstelvordering tot de strafvordering behoort en verband houdt met de openbare orde. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de wet van 21 april 2007 betreffende de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. 

Artikel 7 van die wet vervangt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, dat voortaan in het 

eerste lid bepaalt dat « de rechtsplegingsvergoeding […] een forfaitaire tegemoetkoming [is] 

in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij ». 

 

 B.1.2.  De artikelen 8 tot 11 van de wet van 21 april 2007 wijzigen respectievelijk de 

artikelen 128, 162bis, 194 en 211 van het Wetboek van strafvordering. Artikel 12 van die wet 

voegt daarin een nieuw artikel 369bis in. Die bepalingen breiden het beginsel van de 

verhaalbaarheid uit tot de strafzaken, maar beperken die uitbreiding tot de verhoudingen 

tussen de beklaagde en de burgerlijke partij. De persoon die door een strafgerecht ten aanzien 

van de burgerlijke partij wordt veroordeeld, moet aldus aan die laatstgenoemde de 

rechtsplegingsvergoeding betalen. De burgerlijke partij wordt daarentegen ertoe veroordeeld 
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de rechtsplegingsvergoeding te betalen aan de inverdenkinggestelde die een 

buitenvervolgingstelling geniet of aan de vrijgesproken beklaagde, maar enkel in de 

hypothese dat zij alleen verantwoordelijk is voor het op gang brengen van de strafvordering. 

Wanneer de strafvordering op gang wordt gebracht door ofwel het openbaar ministerie, ofwel 

een onderzoeksgerecht dat de inverdenkinggestelde verwijst naar een vonnisgerecht, is geen 

enkele rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de buiten vervolging gestelde 

inverdenkinggestelde of aan de vrijgesproken beklaagde, noch ten laste van de burgerlijke 

partij, noch ten laste van de overheid. 

 

 B.2.  De zaak die hangende is voor de verwijzende rechter, is een strafzaak waarin het 

Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van haar minister van 

Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, is opgetreden met 

toepassing van artikel 79, § 1, 2°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de 

milieuvergunning. Die bepaling maakt het de rechtbank mogelijk, in geval van overtreding 

van sommige bepalingen van het decreet, de overtreder te veroordelen tot de uitvoering van 

maatregelen teneinde de buren of het milieu tegen de veroorzaakte hinder te beschermen, 

alsook de uitvoering van werken te bevelen om de hinder te beperken of af te wenden of om 

de toegang tot de plaats te verbieden. 

 

 B.3.  Zoals de verwijzende rechter opmerkt, wordt het Waalse Gewest dat met toepassing 

van artikel 79 van het decreet van 11 maart 1999 voor het strafgerecht optreedt, doordat het 

geen burgerlijke partij is, niet beoogd door artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering. 

Dat artikel bepaalt immers in het eerste lid dat « ieder veroordelend vonnis, uitgesproken 

tegen de beklaagde en tegen de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk 

zijn, […] hen [veroordeelt] tot het betalen aan de burgerlijke partij van de 

rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek ». 

 

 B.4.  De verwijzende rechter stelt het Hof een vraag over het daaruit voortvloeiende 

verschil in behandeling tussen, enerzijds, het Waalse Gewest dat met toepassing van artikel 79 

van het decreet van 11 maart 1999 optreedt voor een strafgerecht, dat niet de 

rechtsplegingsvergoeding kan verkrijgen ten laste van de beklaagde die is veroordeeld en, 

anderzijds, de andere rechtzoekenden, waaronder de personen die zich voor een strafgerecht 

burgerlijke partij hebben gesteld, die wel de rechtsplegingsvergoeding kunnen verkrijgen ten 

laste van de partij die in het ongelijk is gesteld. 
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 B.5.  Toen tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 april 2007 de vraag 

werd opgeworpen inzake de toepassing van de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van 

advocaten bij de strafgerechten, heeft de wetgever geoordeeld dat het « meer conform [was] 

met de principes van gelijkheid en non-discriminatie dat men de rechtsonderhorigen die het 

herstel vragen van een schade voor een burgerlijke of een strafrechtelijke jurisdictie op gelijke 

voet zou behandelen ». De wetgever heeft dan ook ervoor gekozen « het systeem van de 

verhaalbaarheid uit te breiden tot de relaties tussen de beklaagde (of de beschuldigde) en de 

burgerlijke partij » (Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-1686/4, p. 8). Hij heeft daarentegen 

beslist dat de verhaalbaarheid niet zou gelden in de verhouding tussen de beklaagde en de 

Staat, die is vertegenwoordigd door het openbaar ministerie. In dat verband werd opgemerkt 

dat « het openbaar ministerie, door vervolging in te stellen, het algemeen belang 

vertegenwoordigt en derhalve niet op één lijn kan worden gesteld met een burgerlijke partij 

die de strafvordering alleen in gang zou zetten om een privébelang te verdedigen » (Parl. St., 

Kamer, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 7). 

 

 B.6.  Dankzij een burgerlijkepartijstelling kan het slachtoffer van een misdrijf het herstel 

verkrijgen van de schade die het heeft geleden ten gevolge van dat misdrijf. De vordering die 

door het Waalse Gewest op grond van artikel 79 van het decreet van 11 maart 1999 wordt 

ingesteld, stelt het in staat de opdracht van algemeen belang waarmee het is belast, te 

vervullen, vermits het in het geding zijnde herstel te maken heeft met gevaren, hinder of 

ongemakken die de inrichting zou kunnen veroorzaken, en niet met de schade die door 

bepaalde personen wordt geleden. 

 

 Er bestaat bijgevolg tussen de burgerlijke partij en het Waalse Gewest een wezenlijk 

verschil doordat eerstgenoemde het herstel van haar eigen schade vordert, terwijl 

laatstgenoemde optreedt om het algemeen belang te vrijwaren. Wegens de opdracht die aan 

het Waalse Gewest werd toegewezen, die lijkt op die van het openbaar ministerie, kon de 

wetgever redelijkerwijs oordelen dat het niet aangewezen was om in zijn voordeel de regeling 

van de verhaalbaarheid uit te breiden, die hij op strafrechtelijk vlak uitdrukkelijk wilde 

beperkt zien tot de verhouding tussen de beklaagde en de burgerlijke partij. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van een advocaat schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

niet, in zoverre zij niet voorziet in het recht, voor het Waalse Gewest dat vrijwillig tussenkomt 

in de strafrechtspleging tegen de overtreder van de bepalingen van het Waalse decreet van 

11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, om een rechtsplegingsvergoeding te eisen 

ten laste van de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke personen die zijn 

veroordeeld. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 25 februari 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4806 

 
 

Arrest nr. 24/2010 
van 17 maart 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 133 en 134 van de wet van 6 mei 2009 

houdende diverse bepalingen (Het gebruik van partituren in het onderwijs - Wijziging van de wet 

van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten), ingesteld door de 

cvba « SEMU ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 november 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 november 2009, heeft de 
cvba « SEMU », met maatschappelijke zetel te 9130 Kieldrecht, Merodestraat 38, beroep tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 133 en 134 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse 
bepalingen (Het gebruik van partituren in het onderwijs - Wijziging van de wet van 30 juni 1994 
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 19 mei 2009. 
 
 
 Op 9 december 2009 hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 Nadat de verzoekende partij aan het Hof heeft laten weten dat ze afstand van geding doet, 
heeft het Hof, bij beschikking van 9 februari 2010, de zaak in gereedheid verklaard en de dag 
van de terechtzitting bepaald op 3 maart 2010, enkel om uitspraak te doen over de afstand van 
geding. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 maart 2010 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende 
partij; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 

 1.  Bij op 7 januari 2010 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij aan het 

Hof laten weten dat ze afstand van geding doet.  

 

 Zij stelt vast dat ingevolge de artikelen 169 en 170 van de wet van 30 december 2009 

houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 december 2009) het 

toepassingsgebied van de uitzondering van artikel 22, § 1, 4°bis, van de wet van 30 juni 1994 

betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet langer wordt uitgebreid tot de 
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integrale reproductie van bladmuziek, zodat zij niet langer over een belang beschikt om het 

beroep tot vernietiging te handhaven. 

 

 2.  Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand toe. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 17 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4716 

 
 

Arrest nr. 25/2010 
van 17 maart 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, 2°, van het Vlaamse decreet van 3 maart 

1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, zoals gewijzigd bij artikel 3 

van het decreet van 8 december 1998 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de 

begrotingscontrole 1998, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter M. Melchior, waarnemend voorzitter, en 

de rechters R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, 

E. Derycke en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap 

van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 193.429 van 19 mei 2009 in zake de nv « Compagnie Het Zoute » tegen het 
Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2009, 
heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 2, 2° van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten, stads- en dorpsgezichten, zoals gewijzigd bij artikel 3 van het decreet van 
8 december 1998 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 
1998, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de 
onderscheiden bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Compagnie Het Zoute », met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, 
Prins Filiplaan 53; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Vanpraet loco Mr. D. Van Heuven en Mr. S. Ronse, advocaten bij de balie te 
Kortrijk, voor de nv « Compagnie Het Zoute »; 
 
 .  Mr. N. De Clercq loco Mr. B. Staelens, advocaten bij de balie te Brugge, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 10 mei 2004 wordt door de nv « Compagnie Het Zoute » bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State een beroep ingesteld om de nietigverklaring te verkrijgen van het besluit van 27 januari 2004 van 
de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken waarbij 
ondermeer de villa « Maeger Scorre » als monument wordt beschermd « voor zover daarin begrepen zijn de 
schilderijen ‘ Promenade à travers le Zoute en 1930 ’ en ‘ Ballade le long de la digue de Comte Jean ’ ». 
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 Er worden door de verzoekende partij diverse middelen opgeworpen, die bijna allemaal als ongegrond 
worden afgewezen. Er wordt evenwel door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
prejudiciële vraag gesteld met betrekking tot het eerste door de verzoekende partij opgeworpen middel. De 
verzoekende partij voert aan dat het beschermen als monument van een zuiver roerend goed (in casu twee 
schilderijen) een gemeenschapsmaterie is in de zin van artikel 4, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, zodat de Vlaamse minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen het 
beschermingsbesluit niet alleen in die hoedanigheid kon ondertekenen. Derhalve rijst een 
bevoegdheidsprobleem, zodat de Raad van State zich genoodzaakt ziet bovenvermelde prejudiciële vraag te 
stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Vlaamse Regering geeft toe dat de « culturele aangelegenheden » deels van een 
gemeenschapsmaterie naar een gewestmaterie zijn geëvolueerd, omdat de materie van de monumenten en 
landschappen een nauwe verwantschap vertoonde met de gewestmaterie ruimtelijke ordening en stedenbouw. 
Met andere woorden, volgens de Vlaamse Regering is de « culturele aangelegenheid » monumenten en 
landschappen een gewestmaterie geworden. 
 
 Bovendien is datgene wat men verstaat onder het begrip « monument », medebepalend voor de 
bevoegdheidsvraag. Indien onder « monument » enkel zou kunnen worden begrepen de zuiver onroerende 
goederen, dan dient men aan te nemen dat alles wat niet zuiver onroerend is, niet kan worden beschouwd als een 
« monument » en dus geen gewestaangelegenheid is. Die invulling lijkt evenwel, volgens de Vlaamse Regering, 
niet overeen te stemmen met de bedoeling van de bevoegdheidsoverdracht door de bijzondere wetgever aan de 
Gewesten, die begreep dat sommige goederen die niet zuiver onroerend zijn toch deel kunnen uitmaken van het 
begrip « monument ». 
 
 Aanvankelijk heeft de decreetgever het begrip « monument » in dezelfde zin gedefinieerd als de bijzondere 
wetgever, te weten « een onroerend goed, […], inbegrepen de zich erin bevindende roerende zaken, onroerend 
door bestemming ». Het probleem met die definitie was dat het begrip « onroerend door bestemming » een 
zakenrechtelijk begrip betrof, dat nader werd ingevuld door de artikelen 524 en 525 van het Burgerlijk Wetboek, 
terwijl het niet de bedoeling was te bepalen wat nu precies zakenrechtelijk bij een onroerend goed hoorde, maar 
te bepalen welke voorwerpen uit hun aard met een monument verbonden zijn en mede de culturele waarde ervan 
bepalen. Daarom heeft de decreetgever voormelde definitie gewijzigd bij decreet van 8 december 1998 houdende 
diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998 en gesteld dat een monument een 
« onroerend goed [is] […], met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, 
inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen ». Het feit dat die goederen cultuurgoederen 
worden genoemd, betekent, volgens de Vlaamse Regering, niet dat de decreetgever opeens een 
gemeenschapsmaterie zou hebben geregeld. 
 
 De Vlaamse Regering wijst tevens erop dat ook de auditeur in zijn verslag de stelling van de verzoekende 
partij niet volgt. 
 
 A.1.2.  In ondergeschikte orde voert de Vlaamse Regering nog aan dat minstens moet worden aangenomen 
dat de decreetgever bevoegd was op grond van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen. De gewesten moeten als bevoegde overheid om de materie van de « monumenten » 
te regelen, impliciet bevoegd worden geacht met betrekking tot de goederen die integrerend deel ervan uitmaken. 
De bevoegdheid tot het beschermen van « monumenten » kan maar worden uitgeoefend indien die bevoegdheid 
de bevoegdheid impliceert om die goederen te beschermen die mee de waarde ervan bepalen. De bevoegdheid 
inzake de cultuurgoederen van een monument is eveneens inherent aan de bevoegdheid inzake « monumenten ». 
 
 A.2.1.  Allereerst wijst de verzoekende partij voor de verwijzende rechter erop dat de schilderijen roerende 
goederen zijn en dat die ook zo werden aangekocht. Zij meent dat de bescherming van de schilderijen als zuiver 
roerende goederen diende te gebeuren door de gemeenschapsminister die bevoegd is voor het cultureel 
patrimonium in de zin van artikel 4, 4°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen. 
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 A.2.2.  Vervolgens schetst de verzoekende partij voor de verwijzende rechter de wetsgeschiedenis van de 
bevoegdheidsverdeling inzake het cultureel patrimonium. Tot vóór de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot 
wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen behoorde het gehele 
culturele patrimonium tot de bevoegdheid van de Cultuurgemeenschappen. Onder cultuurpatrimonium werd toen 
zowel het roerend als onroerend patrimonium begrepen. Met de bijzondere wet van 8 augustus 1988 heeft de 
bijzondere wetgever de bevoegdheid inzake monumenten en landschappen overgedragen aan de gewesten. Op 
dat ogenblik waren de zuiver roerende goederen uitgesloten van het begrip « monument ». 
 
 Pas sinds de decreetswijziging van 8 december 1998 is het mogelijk om, samen met het « monument », ook 
de zuiver roerende goederen die niet onroerend zijn geworden door bestemming, te beschermen. 
 
 A.2.3.  Volgens de verzoekende partij voor de verwijzende rechter is de enige relevante vraag ter zake of de 
gewesten, dan wel de gemeenschappen bevoegd zijn om de zuiver roerende goederen te beschermen, waarbij zij 
van mening is dat dit een gemeenschapsbevoegdheid is. 
 
 Het onderscheid tussen de aangelegenheid monumenten en landschappen, enerzijds, en de cultuurgoederen, 
anderzijds, wordt uitdrukkelijk in de bijzondere wet verankerd, waarbij de eerste een gewestbevoegdheid is en de 
laatste een gemeenschapsbevoegdheid. Derhalve is de bescherming van het zuiver roerend cultureel patrimonium 
een gemeenschapsmaterie en de gewestelijke decreetgever heeft zijn bevoegdheid overschreden door te bepalen 
dat ook zuiver roerende goederen die niet onroerend door bestemming zijn geworden medebeschermd kunnen 
worden met het monument. 
 
 A.2.4.  In laatste instantie verwijst de verzoekende partij voor de verwijzende rechter naar het arrest 
nr. 184.936 van 30 juni 2008 waarbij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een besluit tot 
bescherming van een klooster met inbegrip van de cultuurgoederen die integrerend deel ervan uitmaken, heeft 
vernietigd, omdat de ondertekenende minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid niet bevoegd was om het besluit dat ook cultuurgoederen beschermt te nemen, aangezien 
luidens artikel 4, 4°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen het « cultureel patrimonium » een 
gemeenschapsaangelegenheid is. 
 
 A.3.1.  In zijn memorie van antwoord voert de Vlaamse Regering aan dat de discussie ten gronde over de 
kwalificatie van de concrete beschermde goederen niet relevant is. De verzoekende partij voor de verwijzende 
rechter is ten onrechte gefixeerd op het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen, waarbij de 
gewesten enkel bevoegd zijn voor het cultureel erfgoed voor zover het onroerende goederen betreft, en de 
gemeenschappen voor de culturele roerende goederen. Volgens de Vlaamse Regering zijn de gewesten bevoegd 
wanneer een roerend goed behoort tot het bevoegdheidspakket « monumenten ». De prejudiciële vraag betreft de 
decretale definitie van het begrip « monument », meer bepaald de vraag of het definiëren van een monument als 
onroerend goed « met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de 
bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen » het bevoegdheidspakket « monumenten » overschrijdt. 
 
 A.3.2.  De Vlaamse Regering herhaalt haar standpunt en meent dat wie bevoegd is voor « monumenten » 
tevens bevoegd is voor die goederen die integrerend deel ervan uitmaken, precies omdat die goederen deel 
uitmaken van het monument. Het loskoppelen van de monumenten en hun integrerende cultuurgoederen zou 
nefaste gevolgen hebben voor de monumentale en andere waarde van de monumenten, omdat de bedoelde 
cultuurgoederen de waarde en het monumentaal karakter mee bepalen. 
 
 A.3.3.  Als laatste element wijst de Vlaamse Regering erop dat de bevoegdheid omtrent cultuurgoederen 
die integrerend deel uitmaken van een monument, inherent aanwezig is in het bevoegdheidspakket 
« monumenten », zodat voormelde bevoegdheid een « stilzwijgende bevoegdheid » is. Bovendien is er minstens 
sprake van een impliciete bevoegdheid vermits de aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling leent, 
de weerslag ervan slechts marginaal is en de uitoefening ervan noodzakelijk. 
 
 A.3.4.  Wat betreft het arrest nr. 184.936 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijst 
de Vlaamse Regering erop dat de redenering van voormeld arrest onbegrijpelijk is. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partij voor de verwijzende rechter herhaalt dat er volgens haar geen enkele 
grondslag voorhanden is om het begrip « onroerend door bestemming » dermate ruim te interpreteren dat ook de 
zogenaamde zuivere roerende goederen daaronder zouden kunnen worden begrepen. 
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 A.4.2.  Subsidiair wijst de verzoekende partij voor de verwijzende rechter nog erop dat een 
grondwetsconforme interpretatie mogelijk is waardoor artikel 2, 2° van het decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van de monumenten, stads- en dorpsgezichten, niet strijdig zou zijn met de bevoegdheidverdelende 
regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld. Het wijzigingsdecreet van 1998 regelt zowel 
gemeenschaps- als gewestmateries. Indien ervan wordt uitgegaan dat alle Vlaamse volksvertegenwoordigers 
hebben meegestemd over de uitbreiding van het begrip « monument », is er van een schending van de 
bevoegdheidverdelende regels geen sprake. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 2, 2°, van het decreet van de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 3 maart 

1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten bepaalde oorspronkelijk : 

 

 « Dit decreet verstaat onder : 
 
 […[ 
 
 2.  monument : een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide 
samen, dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, 
volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, inbegrepen de 
zich erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming ». 
 

 Artikel 3 van het Vlaamse decreet van 8 december 1998 « houdende diverse bepalingen 

naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998 » vervangt de woorden « inbegrepen de zich 

erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming » door de woorden « met 

inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de 

bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen ». Thans luidt artikel 2, 2°, van het decreet 

van 3 maart 1976 dus : 

 

 « Dit decreet verstaat onder : 
 
 […] 
 
 2.  monument : een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide 
samen, dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, 
volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, met inbegrip van 
de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende 
uitrusting en de decoratieve elementen ». 
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 B.2.  Uit de debatten voor de verwijzende rechter en de motieven van de 

verwijzingsbeslissing blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de 

verenigbaarheid van artikel 3 van het decreet van 8 december 1998 met artikel 127, § 1, eerste 

lid, 1°, van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 4, 4°, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre de in het geding zijnde bepaling 

het statuut zou regelen van roerende goederen die niet kunnen worden gekwalificeerd als 

onroerend door bestemming. 

 

 B.3.  Het decreet van 8 december 1998 regelt zowel gewest- als 

gemeenschapsaangelegenheden (Parl. St., Vlaams Parlement, 1997-1998, nr. 1129/1, p. 2). 

 

 Artikel 3 van dat decreet is het resultaat van de goedkeuring van een amendement 

waaraan alleen de leden van het Vlaams Parlement hebben deelgenomen die rechtstreeks zijn 

gekozen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest (Hand., Vlaams Parlement, 1998-1999, 

2 december 1998, nr. 18, pp. 26-29). 

 

 De in het geding zijnde bepaling is dus wel degelijk aangenomen door de Vlaamse 

gewestwetgever. 

 

 B.4.1.  Uit artikel 127, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, van de Grondwet vloeit voort dat 

het Parlement van de Vlaamse Gemeenschap de « culturele aangelegenheden », die door de 

bijzondere wetgever zijn vastgesteld, bij decreet regelt. 

 

 Artikel 2, 4°, van de bijzondere wet van 21 juli 1971 betreffende de bevoegdheid en de 

werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse 

cultuurgemeenschap - opgeheven bij artikel 93 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen - vermeldde het « cultureel patrimonium, musea en andere 

wetenschappelijk-culturele instellingen » onder die aangelegenheden. 

 

 Aanvankelijk bepaalde artikel 4, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

hetzelfde. 
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 Het in die bepalingen beoogde cultureel patrimonium betreft zowel het roerend als het 

onroerend patrimonium (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 400, p. 4) en daaronder « dient 

onder meer begrepen te worden het vaststellen van regels betreffende uitvoer van 

kunstwerken; het verplicht maken van de nederlegging in een publiekrechtelijke instelling van 

een of meer exemplaren van om het even welke publicatie die vermenigvuldigd wordt door 

middel van drukkunst, door fonografische of cinematografische procédés; de verplichte 

bewaring van radio- en televisieopnamen van cultureel-historisch belang; het verplicht maken 

van inventaris en van de nederlegging van archieven toebehorende aan publiekrechtelijke 

personen; het vaststellen van de regelen volgens welke privaatpersonen archieven kunnen 

nederleggen; het behoud van monumenten, landschappen en plaatsen die een historisch 

belang vertonen; het reglementeren van de aanplakking en de publiciteit op of in de 

onmiddellijke nabijheid van monumenten, landschappen en plaatsen van historisch belang, 

alsook langs toeristische wegen; het bepalen van de toekenningsvoorwaarden van toelagen 

voor de aankoop en de instandhouding van monumenten, landschappen of plaatsen met 

historisch belang » (ibid., pp. 4-5). 

 

 B.4.2.  Sinds de wijziging ervan bij artikel 1, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

bepaalt artikel 4, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 dat de culturele 

aangelegenheden « het cultureel patrimonium, de musea en de andere 

wetenschappelijk-culturele instellingen, met uitzondering van de monumenten en 

landschappen » omvatten. 

 

 Sindsdien vermeldt artikel 6, § 1, I, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

- ingevoegd bij artikel 4, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 - onder de 

gewestaangelegenheden wat de « ruimtelijke ordening » betreft, « de monumenten en de 

landschappen ». 

 

 Die aangelegenheid omvat onder meer « alleenstaande monumenten, de gedeelten van 

monumenten, de onroerende goederen door bestemming en de architecturale gehelen » (Parl. 

St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1, p. 5). 
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 B.4.3.  De bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende componenten van de federale 

Staat berust op het exclusiviteitsbeginsel, dat veronderstelt dat elke rechtssituatie in beginsel 

slechts door één wetgever kan worden geregeld. 

 

 Hieruit vloeit voort dat het onroerend cultureel patrimonium uitsluitend tot de 

bevoegdheid van de gewesten behoort, terwijl het roerend cultureel patrimonium een 

gemeenschapsaangelegenheid blijft. 

 

 B.5.  In zoverre zij het statuut wijzigt van roerende goederen die niet kunnen worden 

gekwalificeerd als onroerend door bestemming, regelt de in het geding zijnde bepaling dus 

een gemeenschapsaangelegenheid. 

 

 B.6.1.  Artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 staat de gewesten evenwel 

toe een gemeenschapsaangelegenheid te regelen op voorwaarde dat de aangenomen regeling 

noodzakelijk is voor de uitoefening van de gewestbevoegdheid, dat die aangelegenheid zich 

leent tot een gedifferentieerde regeling en dat de weerslag van die gewestbepalingen op de 

gemeenschapsaangelegenheid slechts marginaal is. 

 

 B.6.2.  Om zijn bevoegdheid inzake monumenten en landschappen op nuttige wijze te 

kunnen uitoefenen, kon de decreetgever het noodzakelijk achten dat naast de onroerende 

goederen, tevens de cultuurgoederen die integrerend deel ervan uitmaken, inzonderheid de 

bijbehorende uitrusting en de decoratieve elementen, worden beschermd. Bepaalde 

voorwerpen zijn uit hun aard zozeer met een monument verbonden en bepalen mede de 

socioculturele, artistieke en/of historische waarde ervan dat zij samen met het monument 

dienen beschermd te worden. 

 

 Bovendien is de decreetgever, ingevolge het Verdrag van 3 oktober 1985 ter bescherming 

van het bouwkundig erfgoed van Europa ertoe gehouden niet enkel bouwwerken te 

beschermen, maar tevens de bijbehorende uitrusting ervan, hetgeen ipso facto ook roerende 

goederen inhoudt. 
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 B.6.3.  De in het geding zijnde regeling beoogt niet het instellen van 

beschermingsmaatregelen ter aanvulling van de beschermingsmaatregelen die de 

gemeenschappen in het kader van hun bevoegdheid inzake de bescherming van het cultureel 

patrimonium kunnen opleggen, maar betreft enkel het onderhoud en behoud van die roerende 

goederen die mede de waarde van het monument bepalen en aldus mee dienen te worden 

beschermd. Derhalve leent de aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling. 

 

 B.6.4.  De weerslag op de in het geding zijnde gemeenschapsaangelegenheid is tevens 

marginaal, nu het enkel de bescherming betreft als monument van cultuurgoederen die 

integrerend deel ervan uitmaken en die roerend zijn uit hun aard en niet kunnen worden 

gekwalificeerd als onroerend door bestemming. Bovendien betreft de aangelegenheid van de 

monumenten met name een bescherming met het oog op het behoud en onderhoud van de 

culturele, artistieke of historische waarde van het monument. Die zorg voor het onderhoud en 

het behoud van het cultureel patrimonium is aanvullend ten aanzien van de bevoegdheid van 

de gemeenschappen inzake het cultureel patrimonium. 

 

 B.7.  Daaruit volgt dat aan de vereiste voorwaarden voor de toepassing van artikel 10 van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is voldaan en dat de prejudiciële vraag ontkennend 

dient te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 2, 2°, van het Vlaamse decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 

monumenten, stads- en dorpsgezichten, zoals gewijzigd bij artikel 3 van het decreet van 

8 december 1998 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 

1998, schendt niet artikel 127, § 1, eerste lid, 1°, van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 4, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 17 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4729 

 
 

Arrest nr. 26/2010 
van 17 maart 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 

betreffende de bescherming van het loon der werknemers, zoals vervangen bij artikel 82 van 

de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, gesteld door het 

Arbeidshof te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en J. Spreutels, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 12 juni 2009 in zake de nv « PRO-DUO » tegen Catherine De Baets, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 juni 2009, heeft het 
Arbeidshof te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 10, tweede lid, van de Loonbeschermingswet al dan niet de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, doordat de werkgever in geval van vertraging in de uitvoering van 
zijn verbintenis tot het betalen van loon, niet alleen aan de werknemer intrest verschuldigd is 
op het gehele loon, dus ook op dat deel ervan dat overeenstemt met de in te houden RSZ-
bijdragen van de werknemer en bedrijfsvoorheffing, doch bovendien aan de derden die het 
recht hebben de betaling van die RSZ-bijdragen en die bedrijfsvoorheffing van hem te 
vorderen, zijnde de RSZ en de Belgische Staat, op het deel van het loon dat overeenstemt met 
de in te houden RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing, verwijlintrest verschuldigd is, terwijl 
elke andere schuldenaar op een zelfde deel van een schuld maar éénmaal verwijlintrest 
verschuldigd is, en wel enkel aan die schuldeiser die met betrekking tot dat deel over een 
opeisbare schuldvordering beschikt ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « PRO-DUO », met zetel te 9000 Gent, John Kennedylaan 20; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 februari 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. S. Botticelli loco Mr. M. Van Reybrouck, advocaten, bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het Arbeidshof te Gent dient in beroep uitspraak te doen over een vordering, ingeleid door C. De Baets 
tegen de nv « PRO-DUO », strekkende tot de veroordeling van laatstgenoemde tot de betaling van een 
opzeggingsvergoeding, van de eindejaarspremie pro rata temporis en het vakantiegeld daarop, van de 
achterstallige vakantievergoedingen, van een loon voor overuren en het vakantiegeld daarop en van een morele 
schadevergoeding. 
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 In eerste aanleg werd de vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaard. Enkel de morele 
schadevergoeding werd niet toegekend. De toegekende vergoedingen werden vermeerderd met de wettelijke en 
gerechtelijke intresten, berekend op de nettobedragen. 
 
 De nv « PRO-DUO » tekende beroep aan tegen die beslissing. C. De Baets stelde incidenteel beroep in, 
stellende dat de intresten op de brutobedragen van de toegekende vergoedingen moeten worden berekend. 
 
 Het Arbeidshof te Gent bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank, behoudens wat betreft de 
berekeningsbasis van de intrest. Alvorens te oordelen of de wettelijke intrest verschuldigd op loon dient te 
worden berekend op het brutobedrag dan wel op het nettobedrag van de opzeggingsvergoeding, de 
eindejaarspremie en het loon voor overuren, tot betaling waarvan de nv « PRO-DUO » wordt veroordeeld, stelt 
het Arbeidshof de hierboven geciteerde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad voert aan dat - overeenkomstig de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof - de 
verantwoording voor een verschil in behandeling moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de 
gevolgen van de genomen maatregel. Die moet meer bepaald in een redelijk en evenredig verband staan met het 
beoogde doel. Een verschil in behandeling is slechts toegestaan indien het op een objectief criterium steunt en 
redelijkerwijze is gerechtvaardigd. Omgekeerd mogen categorieën van personen die zich in wezenlijk 
verschillende situaties bevinden niet op eenzelfde manier worden behandeld, zonder dat hiervoor een redelijke 
rechtvaardiging aanwezig is. Het Hof kan het beleid van de wetgever slechts afkeuren indien er sprake is van 
een kennelijk willekeurige of onredelijke keuze. 
 
 Overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van de Loonbeschermingswet wordt de rente berekend op het 
brutoloon, dit is het loon vooraleer de RSZ-bijdrage en de bedrijfsvoorheffing in mindering zijn gebracht. Op 
dat loon is van rechtswege intrest verschuldigd vanaf het tijdstip waarop het eisbaar wordt. Uit het feit dat de 
werkgever bij de betaling van het loon gehouden is de RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing af te houden, mag 
volgens de Ministerraad niet worden afgeleid dat de intresten slechts op het aan de werknemer te betalen 
nettobedrag verschuldigd zijn. De werknemer is immers schuldeiser van zijn brutoloon - waarop intresten 
eisbaar zijn - tot op het ogenblik dat de werkgever de inhoudingen op dat loon in mindering zal brengen. Er zou 
bijgevolg geen sprake zijn van een verschil in behandeling. 
 
 De aan het Hof voorgelegde vraag heeft betrekking op de benadeling van de werkgever die intresten zou 
moeten betalen op het volledige loon aan de werknemer en daarenboven op een gedeelte van het loon aan 
derden, meer bepaald de RSZ en de Belgische Staat. De Ministerraad werpt op dat die zogenaamde dubbele 
intrestbetaling er in feite geen is, aangezien bijdrageopslagen en nalatigheidsintresten in de 
socialezekerheidswetgeving geen burgerlijke sancties zijn - en dus geen geleden schade vergoeden - maar wel 
administratieve sancties die rechtstreeks krachtens de wet van toepassing zijn. Bovendien kan een bepaalde 
verbintenis - in casu het betalen van intresten - ten opzichte van meerdere schuldeisers gelden, met name 
wanneer de juridische oorzaak van de verbintenis verschillend is. 
 
 Subsidiair voert de Ministerraad aan dat, zelfs indien er sprake zou zijn van een onderscheiden 
behandeling, die onderscheiden behandeling niet te wijten is aan artikel 10, tweede lid, van de 
Loonbeschermingswet, maar wel aan de bijzondere systematiek van de socialezekerheids- en 
belastingwetgeving ten aanzien van werknemers in vergelijking met andere beroepscategorieën. Ten aanzien van 
werknemers wordt erin voorzien dat de betaling van socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing 
geschiedt door een wettelijke afhoudingsplicht ten laste van de werkgever. Het is die systematiek die de 
beweerde ongelijke behandeling in het leven roept. 
 
 A.2.  De nv « PRO-DUO » brengt allereerst in herinnering dat het doel van de Loonbeschermingswet erin 
bestaat de werknemer een maximale beschikbaarheid te waarborgen over het door hem verdiende loon. 
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 Wat het in het geding zijnde verschil in behandeling betreft, is zij van oordeel dat artikel 10, tweede lid, 
van de Loonbeschermingswet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, al dan niet in samenhang gelezen 
met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 14 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, doordat het de verplichtingen van een categorie van personen 
op onevenredige wijze verzwaart. Die verzwaring bestaat erin dat bovenop de intrest verschuldigd op de 
opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie en de overuren, vanaf dezelfde datum (de dag van beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst), ook intrest moet worden betaald op de wettelijk voorgeschreven inhoudingen op het 
loon. De massa waarop de intresten verschuldigd zijn, wordt met andere woorden, in vergelijking met andere 
schuldenaars van verbintenissen die betrekking hebben op de betaling van een bepaalde geldsom, kunstmatig 
verhoogd met bijkomende massa’s waarop de ontvanger van het loon niet persoonlijk gerechtigd is. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 10, tweede lid, van de wet van 

12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (hierna : 

« Loonbeschermingswet »), zoals vervangen bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 

betreffende de sluiting van de ondernemingen. Dat artikel 10 bepaalt : 

 

 « Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop 
het eisbaar wordt. 
 
 Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in 
mindering zijn gebracht ». 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 10, tweede lid, 

van de Loonbeschermingswet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat een 

werkgever tweemaal verwijlintresten dient te betalen, namelijk aan de werknemer op zijn 

brutoloon, enerzijds, en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Belgische 

Staat op de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing, anderzijds, terwijl andere schuldenaren 

slechts eenmaal verwijlintresten dienen te betalen. 

 

 B.2.2.  Het brutoloon is het loon zonder de werkgeversbijdragen, maar met inbegrip van 

de werknemersbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. De werknemersbijdragen en de 

bedrijfsvoorheffing zijn inhoudingen op het loon en maken deel uit van het loon dat de 

werkgever heeft toegezegd. Het brutoloon is een abstracte berekeningsbasis, waarvan de 

werkelijke loonbedragen, bijdragen en uitkeringen worden afgeleid. 
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 B.3.1.  De prejudiciële vraag is in dezelfde bewoordingen gesteld als het tweede 

onderdeel van de prejudiciële vraag die hetzelfde verwijzende rechtscollege heeft voorgelegd 

en waarop het Hof in zijn arrest nr. 48/2009 van 11 maart 2009 als volgt heeft geantwoord : 

 

 « B.6.  Wat het tweede onderdeel van de prejudiciële vraag betreft, gaat de vraag uit van 
een foutieve veronderstelling. 
 
 B.7.1.  Het startpunt van de verwijlintresten ten aanzien van de werknemer en ten aanzien 
van de overheidsinstanties is verschillend. 
 
 Ten aanzien van de werknemer zijn de verwijlintresten verschuldigd met ingang van het 
tijdstip waarop het brutoloon eisbaar wordt, te weten na afloop van de maand waarin de 
werknemer arbeidsprestaties heeft verricht. De loonverbintenis, die is aangegaan in 
wisselwerking met de arbeidsverbintenis, staat tegenover de gehele arbeidsverbintenis, zodat 
de betaling van elk deel van de loonschuld samenhangt met de uitvoering van de gehele 
arbeidsverbintenis. 
 
 Ten aanzien van de overheidsinstanties zijn de verwijlintresten verschuldigd met ingang 
van het tijdstip waarop effectief tot uitbetaling van het loon wordt overgegaan. Bij elke 
loonbetaling moet de werkgever de bijdragen inhouden die ten laste van de werknemers 
vallen. Pas indien op dat moment geen inhoudingen werden verricht, zullen achterstallen en 
nalatigheidintresten kunnen worden gevorderd. 
 
 B.7.2.  Derhalve zal de werkgever niet tweemaal tot het betalen van dezelfde 
verwijlintresten worden veroordeeld, omdat slechts eenmaal verwijlintresten voor één 
schuldeiser voor een bepaalde periode zullen moeten worden betaald, en derhalve de intresten 
elkaar opvolgen in de tijd. 
 
 B.8.  De prejudiciële vraag dient, wat het tweede onderdeel betreft, ontkennend te worden 
beantwoord ». 
 

 B.3.2.  In zijn arrest nr. 86/2009 van 14 mei 2009 heeft het Hof die uitspraak bevestigd, 

naar aanleiding van eenzelfde prejudiciële vraag. 

 

 B.3.3.  Het verwijzende rechtscollege betwist evenwel de rechtspraak van het Hof, 

tenminste wat de RSZ-bijdragen betreft. 

 

 B.3.4.  De rechtsleer is verdeeld over het tijdstip waarop verwijlintresten verschuldigd 

worden ten aanzien van de RSZ. 

 

 Volgens de ene stelling zijn de socialezekerheidsbijdragen, en dus ook de verwijlintresten 

daarop, verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop effectief tot uitbetaling van het loon 
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wordt overgegaan. Volgens de andere stelling zijn de socialezekerheidsbijdragen, en dus ook 

de verwijlintresten daarop, verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het brutoloon 

eisbaar wordt. 

 

 Uit de eerste stelling volgt dat het in de prejudiciële vraag aangebrachte verschil in 

behandeling niet bestaat. Uit de motieven van de verwijzingsbeslissing blijkt evenwel dat de 

verwijzende rechter van de tweede stelling uitgaat. 

 

 B.3.5.  Het Hof zal bijgevolg, hiermee rekening houdend, de bestaanbaarheid van 

artikel 10, tweede lid, van de Loonbeschermingswet met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet opnieuw onderzoeken. 

 

 B.4.1.  Het doel van de Loonbeschermingswet bestaat erin een maximale beschikbaarheid 

van het door de werknemer verdiende loon te verzekeren. 

 

 « Onder de woorden ‘ bescherming van het loon ’ wordt in het ontwerp verstaan het 
vooraf bestaande recht op loon, hetzij ingevolge een arbeidsovereenkomst, of een andere 
overeenkomst tot het verrichten van arbeid, hetzij krachtens een wet of reglement, te 
beschermen. Dit doel wordt bereikt door het treffen van de nodige maatregelen opdat de 
gerechtigde in voldoende mate over zijn loon kan beschikken om in zijn levensonderhoud en 
in dat van zijn gezin te voorzien » (Parl. St., Kamer, 1962-1963, nr. 471/1, p. 1). 
 

 B.4.2.  Zoals het was opgesteld vóór de wijziging ervan bij artikel 82 van de wet van 

26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, bepaalde artikel 10 van de 

Loonbeschermingswet : 

 

 « Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop 
het eisbaar wordt ». 
 

 B.4.3.  Door het Hof van Cassatie werd meermaals geoordeeld dat volgens de strekking 

en de bewoordingen van artikel 10 onder het begrip « loon » enkel wordt begrepen het loon 

waarop de werknemer aanspraak kan maken ten aanzien van de werkgever. Het Hof van 

Cassatie voegde daaraan toe dat, behoudens tegenstrijdig beding, de werknemer niet het recht 

heeft het bedrag van de bedrijfsvoorheffing op te eisen en hij evenmin het bedrag van zijn 

bijdrage voor de sociale zekerheid kan opeisen, zodat op die beide bedragen geen intrest is 
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verschuldigd aan de werknemer (Cass., 10 maart 1986, Arr. Cass., 1985, p. 956; Cass., 

17 november 1986, Arr. Cass., 1986, p. 364). 

 

 B.4.4.  De wetgever heeft zich tegen die rechtspraak verzet door respectievelijk, bij de 

artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, 

een artikel 3bis in de Loonbeschermingswet en een tweede lid in artikel 10 van die wet in te 

voegen. 

 

 B.4.5.  Zoals het bij artikel 81 van de wet van 26 juni 2002 is ingevoegd, bepaalt 

artikel 3bis van de Loonbeschermingswet : 

 

 « De werknemer heeft recht op de betaling, door de werkgever, van het hem 
verschuldigde loon. Dit recht op de betaling van het loon heeft betrekking op het loon, 
vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht ». 
 

 Zoals het bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 is gewijzigd, bepaalt artikel 10 van 

de Loonbeschermingswet : 

 

 « Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop 
het eisbaar wordt. 
 
 Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in 
mindering zijn gebracht ». 
 

 B.4.6.  Volgens de parlementaire voorbereiding zijn beide toevoegingen te verklaren, 

enerzijds, door de bedoeling van die wet, te weten de bescherming van de betaling van 

hetgeen aan de werknemer verschuldigd is en daarmee samenhangend het recht van de 

werknemer op de uitbetaling van zijn brutoloon, en, anderzijds, door de berekening van de 

verwijlintresten op het brutoloon van de werknemer, omdat het brutoloon het loon is waarop 

de werknemer, ingevolge zijn arbeidsovereenkomst, recht heeft. 
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 Omdat de fiscale inhoudingen (bedrijfsvoorheffing) en de sociale inhoudingen 

(persoonlijke werknemersbijdragen) niet zouden kunnen worden verricht indien een 

werknemer geen recht zou hebben op de betaling van zijn brutoloon, heeft het recht van de 

werknemer op de betaling van zijn loon betrekking op zijn brutoloon (Parl. St., Kamer, 

2001-2002, DOC 50-1687/001, p. 48). 

 

 B.4.7.  Krachtens artikel 90 van de wet van 26 juni 2002 bepaalt de Koning de datum 

waarop die wet in werking treedt. Met een koninklijk besluit van 3 juli 2005 heeft de Koning 

die datum bepaald op 1 juli 2005 (artikel 1) en heeft hij artikel 1 van toepassing verklaard op 

het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005 (artikel 2). 

 

 De wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I) heeft het koninklijk besluit van 

3 juli 2005 bekrachtigd (artikel 69). Die bekrachtiging heeft uitwerking met ingang van 1 juli 

2005 (artikel 70). 

 

 B.5.1.  Volgens de verwijzende rechter zijn de socialezekerheidsbijdragen en de 

bedrijfsvoorheffing en dus ook de verwijlintresten daarop verschuldigd met ingang van het 

tijdstip waarop het brutoloon eisbaar wordt. Derhalve zal de werkgever ertoe worden 

veroordeeld tweemaal dezelfde verwijlintresten te betalen, aan de werknemer op zijn 

brutoloon, enerzijds, en aan de RSZ en de Belgische Staat op de socialezekerheidsbijdragen 

en de bedrijfsvoorheffing, anderzijds, terwijl andere schuldenaren slechts eenmaal 

verwijlintresten dienen te betalen. 

 

 B.5.2.  Zoals ook de Nationale Arbeidsraad, die zich voorstander toonde van een regeling 

zoals opgenomen in de in het geding zijnde bepaling, in zijn adviezen van 5 juli 1988 en van 

29 oktober 1996 heeft opgemerkt (Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 894 van 5 juli 1988 

« Problemen met betrekking tot de op het loon verschuldigde intresten : - Omschrijving van 

het loon (Voorstel van wet tot wijziging van artikel 10 van de wet van 12 april 1965 

betreffende de bescherming van het loon der werknemers) (Senaat, Zitting 1986-1987, 9 april 

1987, 541, nr. 1); - Kapitalisatie van de intresten (Vraag om advies van de Minister van 

Tewerkstelling en Arbeid van 19 oktober 1987) », pp. 4 en 5; Advies nr. 1.164 van 29 oktober 

1996 « Ontwerp van wet betreffende de sluiting van ondernemingen », pp. 12-15) is de 

problematiek van de eventuele dubbele intrestbetaling op een gedeelte van het brutoloon als 
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zodanig niet te wijten aan de in het geding zijnde bepaling, maar vereist het vermijden 

daarvan in voorkomend geval een aanpassing van de relevante bepalingen van de fiscale en 

de socialezekerheidswetgeving. 

 

 Het Hof is te dezen evenwel niet ondervraagd over dergelijke bepalingen en overigens 

zijn noch de Belgische Staat, noch de RSZ partij in het geding voor de verwijzende rechter. 

 

 B.5.3.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 10, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 

loon der werknemers, zoals vervangen bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende 

de sluiting van de ondernemingen, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 17 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4732 

 
 

Arrest nr. 27/2010 
van 17 maart 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 2 van het Strafwetboek en de wet van 

10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de 

strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, 

inzonderheid de artikelen 16 en volgende van die wet, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 16 juni 2009 in zake het openbaar ministerie tegen A.K., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 juni 2009, heeft het Hof van Beroep te 
Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 2 van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat de straffen die zijn voorgeschreven bij de 
artikelen 433decies e.v. S.W., zoals ingevoegd bij de wet dd. 10.08.2005 (B.S. 02.09.2005), 
minder zwaar moeten worden geacht dan de straffen die bij de vroegere artikelen 77bis, § 1bis 
en § 5 waren bepaald vóór die wijziging, en derhalve moeten worden toegepast vanaf de 
inwerkingtreding van voormelde artikelen 433decies e.v. S.W., zelfs voor feiten gepleegd 
vóór die inwerkingtreding ? »; 
 
 2.  « Schendt de wet van 10.08.2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op 
de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van 
huisjesmelkers, inzonderheid de artikelen 16 e.v., die het artikel 433decies e.v. in het 
Strafwetboek hebben ingevoegd, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek, doordat de straffen, bepaald bij de 
artikelen 433decies e.v. van het Strafwetboek, van toepassing zijn op misdrijven die vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 10.08.2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog 
op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken 
van huisjesmelkers zijn gepleegd ? ». 
 
 
 A.K. en de Ministerraad hebben memories ingediend; A.K. heeft ook een memorie van 
antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Van Assche loco Mr. B. Raes en Mr. T. De Sutter, advocaten bij de balie te 
Gent, voor A.K.; 
 
 .  Mr. J. Mosselmans, tevens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent van 13 juni 2006 werd A.K. wegens huisjesmelkerij 
veroordeeld tot, onder meer, een hoofdgevangenisstraf van zes maanden met uitstel gedurende een termijn van 
drie jaar en een geldboete van 11.000 euro. Op het ogenblik dat de feiten werden gepleegd, was de in het geding 
zijnde wet van 10 augustus 2005 nog niet in werking getreden. Hangende het geding werd artikel 77bis, § 1bis, 
van de Vreemdelingenwet gewijzigd. Op grond van artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek maakte de 
Correctionele Rechtbank toepassing van het nieuwe artikel 433decies van hetzelfde Wetboek. De Rechtbank was 
van oordeel dat de strafmaat van artikel 433decies van het Strafwetboek milder is dan die welke is bepaald in 
artikel 77bis, § 1bis, van de Vreemdelingenwet.  
 
 Voor de verwijzende rechter betwist A.K. de voormelde beslissing van de Correctionele Rechtbank. Hij is 
van oordeel dat de bestraffing in de nieuwe wet zwaarder of minstens even zwaar is, nu diegene die wegens 
huisjesmelkerij wordt veroordeeld voortaan zoveel maal een geldboete dient te betalen als er slachtoffers zijn. 
Bovendien voorziet het nieuwe artikel 433terdecies van het Strafwetboek in een strengere regeling van de 
bijzondere verbeurdverklaring. Vermits de retroactieve toepassing van de nieuwe wet op inbreuken gepleegd 
vóór de inwerkingtreding ervan, discriminerend is, verzoekt hij de verwijzende rechter het Hof twee prejudiciële 
vragen te stellen. A.K. merkt nog op dat het Hof in zijn arrest nr. 45/2005 van 23 februari 2005 in soortgelijke 
zin heeft geoordeeld. Vervolgens stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid  
 
 A.1.  De Ministerraad betoogt in hoofdorde dat het Hof niet bevoegd is om de prejudiciële vragen te 
beantwoorden. Het Hof wordt niet ondervraagd over de bestaanbaarheid met het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie, van de artikelen 2 en 433decies van het Strafwetboek, maar over de interpretatie van de strafmaat 
waarin de artikelen 433decies en volgende voorzien, vergeleken met die waarin artikel 77bis, § 1bis van de 
Vreemdelingenwet voorziet. De graad van strengheid van een straf wordt soeverein door de rechter in het 
bodemgeschil beoordeeld. Het staat niet aan het Hof om zich in abstracto uit te spreken over welke straf de 
lichtste is. Het behoort tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie om in laatste instantie erop toe te zien of de 
rechter in een concreet geschil de juiste strafwet toepast.  
 
 Bovendien wordt volgens de Ministerraad in de prejudiciële vragen niet aangegeven ten aanzien van welke 
categorie van personen de discriminatie wordt aangevoerd. Vermits het niet aan het Hof toekomt het verschil in 
behandeling te onderzoeken wanneer het zelf de te vergelijken categorieën moet vaststellen, dienen de 
prejudiciële vragen ook om die reden niet ontvankelijk te worden verklaard. 
 
 A.2.  Volgens A.K. betwist de Ministerraad ten onrechte de bevoegdheid van het Hof. De toepassing of de 
beoordeling van een norm impliceert in voorkomend geval noodzakelijkerwijze ook de interpretatie ervan. Met 
verwijzing naar het arrest nr. 45/2005, bevestigd door de arresten nrs. 138/2005, 151/2005 en 153/2005, wijst 
A.K. erop dat in die zaken prejudiciële vragen zijn gesteld in soortgelijke bewoordingen als te dezen, zonder dat 
de bevoegdheid van het Hof werd betwist. Om dezelfde reden kan de Ministerraad niet in ernst beweren dat in de 
huidige prejudiciële vragen niet is aangegeven ten aanzien van welke categorie van personen de discriminatie 
wordt aangevoerd. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.1.  A.K. wijst erop dat krachtens het vroegere artikel 77bis, § 1bis, van de Vreemdelingenwet 
huisjesmelkerij strafbaar was met een gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met een geldboete van 500 tot 
25 000 euro. De bijzondere verbeurdverklaring kon worden toegepast, zelfs wanneer de zaken waarop zij 
betrekking had, niet het eigendom van de veroordeelde waren. Onder dezelfde voorwaarden kon zij ook op 
bepaalde onroerende goederen worden toegepast (artikel 77bis, § 5, van de Vreemdelingenwet). 
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 Krachtens het nieuwe artikel 433decies van het Strafwetboek is het misdrijf voortaan strafbaar met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met een geldboete van 500 tot 25 000 euro, zoveel maal als er 
slachtoffers zijn. De bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast, zelfs in het geval waarin de zaken waarop 
zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn, maar zonder dat zij afbreuk kan doen aan de 
rechten van derden op de goederen die verbeurd zouden kunnen worden verklaard. De bijzondere 
verbeurdverklaring moet in dezelfde omstandigheden ook op het onroerend goed worden toegepast 
(artikel 433terdecies van het Strafwetboek). 
 
 A.3.2.  Na te hebben opgemerkt dat de wet van 10 augustus 2005 waarbij artikel 433decies in het 
Strafwetboek werd ingevoerd, niet met overgangsmaatregelen gepaard gaat, verwijst A.K. naar artikel 2, tweede 
lid, van dat Wetboek. Krachtens die bepaling wordt de minst zware straf toegepast indien de straf, ten tijde van 
het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald. Die regel van de 
niet-retroactiviteit van de strengere strafwet betreft niet enkel de strafmaat, maar ook de incriminatie. 
 
 De relatieve zwaarte van de straf wordt bepaald aan de hand van een aantal kenmerken die door de 
rechtspraak en de rechtsleer werden ontwikkeld. Toegepast op het misdrijf van de huisjesmelkerij volgt daaruit 
dat, wat de incriminatie betreft, het nieuwe artikel 433decies van het Strafwetboek strenger is dan het vroegere 
artikel 77bis, § 1bis, van de Vreemdelingenwet, onder meer omdat het toepassingsgebied ruimer is. Wat de 
strafmaat betreft, is de nieuwe wet de mildere strafwet, vermits zij in de laagste maximumgevangenisstraf 
voorziet. In werkelijkheid daarentegen is de strafmaat in de nieuwe wet zwaarder of minstens even zwaar, 
vermits degene die voor huisjesmelkerij wordt veroordeeld voortaan zoveel maal een geldboete moet betalen als 
er slachtoffers zijn. 
 
 Dat het de bedoeling van de wetgever is om huisjesmelkers zwaarder te treffen op financieel en 
patrimoniaal vlak dan op het vlak van de vrijheidsstraffen, blijkt ook uit het opschrift van de wet van 10 augustus 
2005, waarin sprake is van een « versterking » van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen 
praktijken van huisjesmelkers. Die bedoeling blijkt volgens A.K. ook uit de parlementaire voorbereiding van de 
wet. 
 
 A.3.3.  Artikel 2 van het Strafwetboek voert volgens A.K. een verschil in behandeling in tussen 
rechtsonderhorigen, naargelang hun zaak betreffende feiten die van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
dateren, wordt berecht vóór of na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Dat verschil in behandeling heeft, wat 
het misdrijf van huisjesmelkerij betreft, onevenredige gevolgen, in zoverre de rechter, om de minst zware straf te 
bepalen die hij op grond van artikel 2 van het Strafwetboek moet toepassen, rekening moet houden met de 
klassieke theorie betreffende de relatieve zwaarte van de straf. Volgens die theorie moet de wet die in een lagere 
maximumgevangenisstraf voorziet, als de minst zware worden beschouwd, ook al voorziet zij in hogere 
geldboeten en maakt zij de tot dan toe facultatieve verbeurdverklaring van zaken die de beklaagde niet 
toebehoren, verplicht, zodat zij strenger wil zijn dan de vroegere wet. 
 
 Het verschil in behandeling, afhankelijk van de datum van inwerkingtreding van de wet, is niet bestaanbaar 
met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, vermits de toepassing van artikel 2 van het Strafwetboek, 
volgens de klassieke theorie betreffende de relatieve zwaarte van de straf, tot gevolg heeft dat de 
rechtsonderhorigen voor feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet worden bestraft op een 
wijze die de wetgever strenger heeft gewild dan wanneer die rechtsonderhorigen vóór die inwerkingtreding 
zouden zijn berecht. Bijgevolg is de retroactieve toepassing van de nieuwe wet op de inbreuken gepleegd vóór 
de inwerkingtreding ervan, discriminerend. In dat verband verwijst A.K. naar het arrest nr. 45/2005, bevestigd 
door de arresten nrs. 138/2005, 151/2005 en 153/2005. In die rechtspraak wordt een einde gemaakt aan de 
automatische toepassing van de theorie van de relatieve zwaarte van de straf. 
 
 A.4.1.  Volgens de Ministerraad betoogt A.K. ten onrechte dat, ofschoon de strafmaat van de 
artikelen 433decies en volgende van het Strafwetboek met toepassing van de klassieke theorie van de relatieve 
zwaarte van de straf milder is, zij in werkelijkheid veel zwaarder zou zijn, vermits de geldboete voortaan met het 
aantal slachtoffers wordt vermenigvuldigd. Op grond van de theorie van de relatieve zwaarte van de straf moet 
artikel 433decies als de mildste strafwet worden beschouwd. Dat is ook de zienswijze van het Hof van Cassatie 
in een recent arrest van 19 mei 2009 : de straffen waarin de nieuwe artikelen 433decies en volgende van het 
Strafwetboek, die de op het misdrijf gestelde hoofdgevangenisstraf verminderen, voorzien, zijn minder streng 
dan de straffen van het vroegere artikel 77bis, § 1bis, van de Vreemdelingenwet. Daarbij dient volgens het Hof 
van Cassatie geen rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat bepaalde onderdelen van die straf 
- met name de vermenigvuldiging van de geldboete met het aantal slachtoffers -, afzonderlijk beschouwd, minder 
gunstig voor de beklaagde zijn. 
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 Wat de bijzondere verbeurdverklaring betreft, merkt de Ministerraad op, met verwijzing naar een arrest van 
het Hof van Cassatie van 25 november 2008, dat de rechter onder de gelding van de Vreemdelingenwet evenzeer 
verplicht was om de verbeurdverklaring uit te spreken van goederen die het voorwerp van huisjesmelkerij 
uitmaakten. Enkel indien de huisjesmelker geen eigenaar van de goederen was, kon de rechter van het opleggen 
van een verbeurdverklaring afzien. 
 
 A.4.2.  Volgens de Ministerraad betoogt A.K. ten onrechte dat uit het opschrift van de nieuwe wet en uit de 
parlementaire voorbereiding ervan zou kunnen worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever zou zijn 
geweest om huisjesmelkers voortaan strenger te bestraffen. Het woord « versterking » in het opschrift van de wet 
van 10 augustus 2005 heeft enkel betrekking op de noties « mensenhandel en mensensmokkel ». De toevoeging 
in het opschrift van die wet van de woorden « en tegen praktijken van huisjesmelkers » werd pas achteraf gedaan 
om duidelijk te maken dat het misdrijf voortaan wordt losgekoppeld van mensenhandel en mensensmokkel. 
Bovendien wordt in de parlementaire voorbereiding uitdrukkelijk gesteld dat het wetsontwerp in minder zware 
sancties voorziet, aangezien de gevangenisstraffen thans kunnen variëren van zes maanden tot drie jaar. 
 
 Het feit dat de wetgever ervoor heeft gekozen het misdrijf passender aan te pakken door de geldboete naar 
gelang van het aantal slachtoffers te moduleren, houdt niet ipso facto in dat de wetgever huisjesmelkers zwaarder 
heeft willen bestraffen. In ieder geval betreft de aanpassing van de strafmaat een opportuniteitsbeslissing van de 
wetgever, waarover het Hof zich niet vermag uit te spreken. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad is van oordeel dat A.K. tevergeefs naar het arrest nr. 45/2005 verwijst, vermits de 
zienswijze van het Hof in dat arrest niet naar de onderhavige zaak kan worden getransponeerd. In tegenstelling 
tot hetgeen het geval was voor overtredingen op de wetten van het wegverkeer, wordt het misdrijf van 
huisjesmelkerij wel degelijk met een effectieve gevangenisstraf bestraft. Bovendien wordt door de afzwakking 
van de minima en de maxima van de hoofdgevangenisstraf in het nieuwe artikel 433decies van het Strafwetboek, 
de strafmaat door de rechtsonderhorigen als minder repressief ervaren. Ten slotte blijkt nergens uit de 
parlementaire voorbereiding dat de wetgever de bedoeling had om het misdrijf strenger te bestraffen. 
Integendeel, het misdrijf wordt voortaan niet langer als een bijzondere vorm van mensenhandel en 
mensensmokkel beschouwd en de strafmaat werd afgezwakt. 
 
 A.5.  A.K. antwoordt dat het arrest van het Hof van Cassatie van 19 mei 2009 waarnaar de Ministerraad 
verwijst, geenszins kan worden gevolgd. In dat arrest wordt louter toepassing gemaakt van de klassieke theorie 
van de relatieve zwaarte van de straf en wordt volledig voorbijgegaan aan de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof (arrest nr. 45/2005), alsmede aan zijn eigen rechtspraak, waarin het Hof van Cassatie zich, in zijn arresten 
van 8 maart 2005 en 26 april 2005, bij de beoordeling van het Grondwettelijk Hof heeft aangesloten. A.K. 
handhaaft zijn zienswijze dat in werkelijkheid de bestraffing waarin de nieuwe wet voorziet, zwaarder of 
minstens even zwaar is, vermits degene die voor huisjesmelkerij wordt veroordeeld voortaan zoveel maal een 
geldboete moet betalen als er slachtoffers zijn. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Uit de bewoordingen van de prejudiciële vragen en de motieven van de 

verwijzingsbeslissing blijkt dat de verwijzende rechter het Hof ondervraagt over de 

bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de artikelen 16 tot 21 van de 

wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking 

van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers 

(hierna : de wet van 10 augustus 2005), in zoverre zij van toepassing zijn op misdrijven die 

vóór de inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 2005 zijn gepleegd. 
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 B.2.  Artikel 2 van het Strafwetboek bepaalt : 

 
 « Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat 
het misdrijf werd gepleegd. 
 
 Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het 
misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast ». 
 

 B.3.1.  De artikelen 16 tot 21 van de wet van 10 augustus 2005 voegen in boek II, 

titel VIII, van het Strafwetboek een hoofdstuk IIIquater in, met als opschrift : « Misbruik van 

andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling 

van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren ».  

 

 Die artikelen bepalen : 

 

 « Art. 16.  In Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk IIIquater van hetzelfde Wetboek, wordt een 
nieuw artikel 433decies ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 433decies. -  Met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete 
van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro wordt gestraft hij die rechtstreeks of via 
een tussenpersoon misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten 
gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale 
toestand door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een 
deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte, te 
verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de 
menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en 
aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken. De boete wordt zo veel keer toegepast 
als er slachtoffers zijn. ’ 
 
 Art. 17.  In Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk IIIquater van hetzelfde Wetboek, wordt een 
nieuw artikel 433undecies ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 433undecies. -  Het in artikel 433decies bedoelde misdrijf wordt gestraft met 
gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van duizend euro tot 
honderdduizend euro in de volgende gevallen : 
 
 1°  ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt; 
 
 2°  in geval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van 
een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of 
niet. 
 
 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. ’ 
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 Art. 18.  In Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk IIIquater van hetzelfde Wetboek, wordt een 
nieuw artikel 433duodecies ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 433duodecies. -  Het in artikel 433decies bedoelde misdrijf wordt gestraft met 
opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van duizend euro tot 
honderdvijftigduizend euro ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende 
bedrijvigheid van een criminele organisatie betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid 
van leidend persoon heeft of niet. 
 
 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. ’ 
 
 Art. 19.  In Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk IIIquater van hetzelfde Wetboek, wordt een 
nieuw artikel 433terdecies ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 433terdecies. -  In de gevallen bedoeld in de artikelen 433undecies en 
433duodecies worden de schuldigen bovendien veroordeeld tot de ontzetting van de rechten 
bedoeld in artikel 31. 
 
 De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, wordt toegepast op de 
schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel 433decies, zelfs ingeval de zaken waarop zij 
betrekking heeft niet het eigendom van de veroordeelde zijn, zonder dat deze 
verbeurdverklaring evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van de derden op de goederen 
die verbeurd zouden kunnen worden verklaard. Zij moet in dezelfde omstandigheden ook 
worden toegepast op het roerend goed, het deel ervan, het onroerend goed, de kamer of enige 
andere ruimte bedoeld in dat artikel. ’ 
 
 Art. 20.  In Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk IIIquater van hetzelfde Wetboek, wordt een 
nieuw artikel 433quaterdecies ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 433quaterdecies. -  Naargelang van het geval kan de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter beslag leggen op het roerend goed, het deel ervan, het onroerend goed, de 
kamer of enige andere in artikel 433decies bedoelde ruimte. Indien hij beslist tot 
inbeslagneming moet voormeld roerend goed, het deel ervan, het onroerend goed, de kamer of 
enige andere in artikel 433decies bedoelde ruimte worden verzegeld, of met schriftelijk 
akkoord van de eigenaar of verhuurder, ter beschikking worden gesteld van het O.C.M.W. 
teneinde opgeknapt en tijdelijk verhuurd te worden. De beslissing tot inbeslagneming van, 
naargelang van het geval, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter wordt betekend 
aan de eigenaar of de verhuurder. In geval van beslag op een onroerend goed moet de 
beslissing bovendien worden betekend uiterlijk binnen vierentwintig uur, alsmede ter 
overschrijving worden aangeboden op het kantoor der hypotheken van de plaats waar het 
goed gelegen is. Als dagtekening van de overschrijving geldt de dag van de betekening van de 
beslissing tot inbeslagneming. Het beslag geldt tot op het tijdstip van de definitieve 
rechterlijke beslissing waarbij hetzij de verbeurdverklaring werd bevolen, hetzij de opheffing 
van het beslag wordt uitgesproken. Opheffing van het beslag kan voordien te allen tijde 
worden verleend, al naar gelang van het geval, door de procureur des Konings of door de 
onderzoeksrechter nadat deze de procureur des Konings daarvan in kennis heeft gesteld. De 
beslagene kan de rechtsmiddelen waarin voorzien wordt in de artikelen 28sexies en 61quater 
van het Wetboek van strafvordering slechts instellen na verloop van een termijn van een jaar 
te rekenen van de datum van de inbeslagneming. ’ 
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 Art. 21.  In Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk IIIquater van hetzelfde Wetboek, wordt een 
nieuw artikel 433quinquiesdecies ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 433quinquiesdecies. -  In de in artikel 433decies van het Strafwetboek bedoelde 
gevallen kunnen slachtoffers op beslissing, naargelang het geval, van de bevoegde minister, 
van de bevoegde overheid of de door hen aangewezen ambtenaren, in overleg met de terzake 
bevoegde diensten, in voorkomend geval worden opgevangen of gehuisvest. Deze 
huisvestingskosten komen ten laste van de beklaagde. Wanneer de beklaagde wordt 
vrijgesproken, worden de kosten ten laste gelegd al naargelang het geval, van de Staat of van 
het bevoegde O.C.M.W. ’ ». 
 

 B.3.2.  Vóór de inwerkingtreding van de voormelde bepalingen van de wet van 

10 augustus 2005, bepaalden de paragrafen 1bis tot 5 van artikel 77bis van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen : 

 

 « § 1bis.  Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met een geldboete van 
vijfhonderd Belgische frank tot vijfentwintigduizend Belgische frank wordt gestraft hij die 
rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie van 
een vreemdeling ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand door de 
verkoop, verhuur of ter beschikking stelling van enig onroerend goed of kamers of enige 
andere ruimte met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren. 
 
 § 2.  De in §§ 1 en 1bis bedoelde misdrijven worden gestraft met opsluiting van vijf jaar 
tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijfentwintigduizend frank, wanneer 
van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt. 
 
 § 3.  De in § 2 bedoelde misdrijven worden gestraft met opsluiting van tien jaar tot 
vijftien jaar en met geldboete van duizend frank tot honderdduizend frank indien het een daad 
van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, 
ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet. 
 
 § 4.  De schuldigen aan de misdrijven bedoeld in de §§ 2 en 3 worden bovendien 
veroordeeld tot ontzetting van de rechten omschreven in het 1°, 3°, 4° en 5° van artikel 31 van 
het Strafwetboek. 
 
 § 4bis.  Naar gelang het geval kan de procureur des Konings of de onderzoeksrechter 
beslag leggen op het in § 1bis bedoelde onroerend goed, de kamer of enige andere ruimte. 
Indien hij beslist tot beslaglegging moet voormeld onroerend goed, kamer of enige andere 
ruimte worden verzegeld of mits schriftelijk akkoord van de eigenaar of verhuurder ter 
beschikking worden gesteld van het OCMW teneinde het op te knappen en tijdelijk te 
verhuren. 
 
 De beslissing tot beslaglegging van, naar gelang het geval de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter, wordt ter kennis gebracht aan de eigenaar of verhuurder. 
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 In geval van beslag op een onroerend goed moet de beslissing bovendien ter kennis 
gebracht worden uiterlijk binnen 24 uren, alsmede ter overschrijving aangeboden op het 
kantoor der hypotheken van de plaats waar de goederen gelegen zijn. Als dagtekening van de 
overschrijding geldt de dag van de kennisgeving van de beslissing tot beslaglegging. 
 
 Het beslag geldt tot op het ogenblik van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij 
hetzij de verbeurdverklaring werd bevolen, hetzij de opheffing van het beslag. Opheffing van 
het beslag kan voordien te allen tijde verleend worden al naar gelang het geval door de 
procureur des Konings of de onderzoeksrechter. 
 
 De beslagene kan het rechtsmiddel hem toegekend bij de artikelen 28sexies en 
artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering slechts instellen na verloop van een 
termijn van een jaar te rekenen van de datum van inbeslagname. 
 
 § 4ter.  In de gevallen bedoeld in § 1bis, kunnen de aangetroffen vreemdelingen op 
beslissing van de minister of de door hem aangewezen ambtenaar die het beleid inzake 
vreemdelingen in zijn bevoegdheid heeft en dit in overleg met de ter zake bevoegde diensten 
desgevallend worden opgevangen of gehuisvest. Deze kosten komen ten laste van de 
verdachte. Wanneer de beklaagde wordt vrijgesproken, worden de kosten ten laste gelegd al 
naar gelang van de Staat of van het bevoegde OCMW. 
 
 § 5.  De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, van het 
Strafwetboek kan worden toegepast zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking heeft, niet 
het eigendom van de veroordeelde zijn. Zij kan onder dezelfde voorwaarden ook worden 
toegepast op het in § 1bis bedoelde onroerend goed, kamers of enige andere ruimte ».  
 

 B.4.1.  Volgens de Ministerraad zou het Hof niet bevoegd zijn om de prejudiciële vragen 

te beantwoorden, omdat het niet zou worden ondervraagd over de bestaanbaarheid met het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, van de artikelen 2 en 433decies van het 

Strafwetboek, maar over de interpretatie van de strafmaat waarin de artikelen 433decies en 

volgende voorzien, vergeleken met die waarin artikel 77bis, § 1bis, van de Vreemdelingenwet 

voorzag.  

 

 Bovendien zou in de prejudiciële vragen niet worden aangegeven ten aanzien van welke 

categorie van personen het bekritiseerde verschil in behandeling wordt aangevoerd.  

 

 B.4.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie, van wetskrachtige normen in de interpretatie ervan door de 

verwijzende rechter, wat tot de bevoegdheid van het Hof behoort.  

 

 Bovendien blijkt uit de formulering van de vragen dat zij betrekking hebben op een 

verschil in behandeling tussen rechtsonderhorigen, naargelang hun zaak wordt berecht vóór of 
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na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Daaruit volgt dat het Hof, in tegenstelling tot wat 

de Ministerraad beweert, niet zelf de te vergelijken categorieën van rechtsonderhorigen dient 

vast te stellen.  

 

 B.4.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.5.  Gelet op hun samenhang onderzoekt het Hof de beide prejudiciële vragen samen. 

 

 B.6.  De verwijzende rechter, voor wie hoger beroep is ingesteld in een zaak die 

aanhangig is gemaakt met betrekking tot misdrijven die vóór 12 september 2005 (datum van 

inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 2005) zijn gepleegd en die na die datum 

uitspraak moet doen, ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepalingen met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, indien zij in die zin worden 

geïnterpreteerd dat de straffen waarin de nieuwe artikelen 433decies en volgende van het 

Strafwetboek voorzien minder zwaar moeten worden geacht dan de straffen waarin het 

vroegere artikel 77bis, § 1bis en § 5, van de wet van 15 december 1980 voorzag, zodat de 

nieuwe straffen moeten worden toegepast vanaf de inwerkingtreding van de voormelde 

artikelen 433decies en volgende, zelfs voor feiten die vóór die inwerkingtreding zijn 

gepleegd. 

 

 B.7.  Artikel 2 van het Strafwetboek voert een verschil in behandeling in tussen 

rechtsonderhorigen, naargelang hun zaak wordt berecht vóór of na de inwerkingtreding van de 

nieuwe wet. Dat verschil in behandeling zou, te dezen, onevenredige gevolgen hebben, in 

zoverre de rechter, om de minst zware wet te bepalen die hij op grond van het voormelde 

artikel 2 moet toepassen, rekening moet houden met de rechtspraak betreffende die bepaling, 

volgens welke de wet die in een kortere gevangenisstraf voorziet, maar in een hogere 

geldboete, wordt beschouwd als minder zwaar dan de vroegere wet die in een langere 

gevangenisstraf, maar in een lagere geldboete voorzag (Cass., 19 mei 2009, P.08.1164.N). 

 

 B.8.1.  Vermits een verschil in behandeling dat afhankelijk is van de datum van 

inwerkingtreding van de nieuwe wet, in het geding is, onderzoekt het Hof of, bij ontstentenis 

van een overgangsregeling, de in het geding zijnde bepalingen al dan niet bestaanbaar zijn 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 B.8.2.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet vereisen, in beginsel, niet dat een nieuwe 

wet gepaard gaat met overgangsmaatregelen. 

 

 B.8.3.  Krachtens het vroegere artikel 77bis, § 1bis, van de voormelde wet van 

15 december 1980 kon een beklaagde worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van één 

jaar tot vijf jaar en tot een geldboete van vijfhonderd tot vijfentwintigduizend euro. Krachtens 

het vroegere artikel 77bis, § 5, van dezelfde wet kon de bijzondere verbeurdverklaring, zoals 

bedoeld in artikel 42, 1°, van het Strafwetboek, worden toegepast zelfs wanneer de zaken 

waarop zij betrekking had, niet het eigendom van de veroordeelde waren. 

 

 Krachtens het nieuwe artikel 433decies van het Strafwetboek, zoals ingevoegd bij de wet 

van 10 augustus 2005, kan een beklaagde worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes 

maanden tot drie jaar en tot een geldboete van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro. 

De boete wordt zoveel keer toegepast als er slachtoffers zijn. Krachtens het nieuwe 

artikel 433terdecies van het Strafwetboek kan de bijzondere verbeurdverklaring, zoals 

bedoeld in artikel 42, 1°, van het Strafwetboek, worden toegepast zelfs wanneer de zaken 

waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn, zonder dat die 

verbeurdverklaring evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van derden op de goederen die 

verbeurd zouden kunnen worden verklaard.  

 

 B.8.4.  De wet van 10 augustus 2005 heeft tegelijkertijd tot doel het Belgische recht in 

overeenstemming te brengen met de internationaalrechtelijke bepalingen inzake 

mensenhandel en mensensmokkel, de straffen te verzwaren voor personen die zich schuldig 

maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen en de bescherming tegen 

de huisjesmelkers uit te breiden (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1560/001, p. 8). 

Hoewel het voorstel om, wat laatstgenoemden betreft, te voorzien in een gevangenisstraf die 

vijf jaar kan bedragen, naar het voorbeeld van datgene wat werd bepaald in de wet van 

15 december 1980 (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1559/004, p. 12), werd geweerd ten 

gunste van « straffen [die] enigszins lichter [zijn] » (ibid., p. 17) maar waarbij werd voorzien 

in « financiële sancties [die] veel zwaarder [zijn] » (ibid.), lijken de in het geding zijnde 

bepalingen, die zijn ingeschreven in een wet waarvan het opschrift reeds aangeeft dat ze ertoe 

strekt « de strijd te versterken » tegen de erin beoogde gedragingen, in de geest van de 

wetgever opgevat te zijn met de bedoeling de erin strafbaar gestelde misdrijven strenger te 

bestraffen en zulks door in het Strafwetboek de modaliteit van de vermenigvuldiging van de 
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geldboeten met het aantal slachtoffers in te voeren, modaliteit die is ontleend aan het 

arbeidsrecht (ibid., DOC 51-1560/001, p. 26), door de toepassingssfeer van bepalingen die 

voordien enkel de vreemde slachtoffers beschermden uit te breiden tot de Belgen (ibid., 

DOC 51-1559/004, pp. 35 en 43), door de toepassingssfeer van de verbeurdverklaring uit te 

breiden tot de onroerende goederen (Hand., Senaat, 2004-2005, nr. 3-114 van 2 juni 2005, 

p. 9) en door te voorzien in verzwarende omstandigheden (artikelen 433undecies en 

433duodecies van het Strafwetboek; Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1560/001, p. 27). 

 

 B.8.5.  Al kende de wetgever de draagwijdte van artikel 2, tweede lid, van het 

Strafwetboek, zoals in B.7 in herinnering is gebracht, volgens welke de nieuwe wet niettemin 

als de minst zware moet worden beschouwd, aangezien zij voorziet in een minder zware 

gevangenisstraf dan die welke in de vroegere wet was opgenomen, toch heeft de wetgever het 

mogelijk gemaakt dat rechtsonderhorigen, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, voor de 

feiten gepleegd vóór die inwerkingtreding worden bestraft op een wijze die de wetgever zelf 

strenger heeft gewild dan wanneer die rechtsonderhorigen vóór die inwerkingtreding zouden 

zijn berecht. De retroactieve toepassing van de nieuwe wet op de inbreuken gepleegd vóór de 

inwerkingtreding ervan, is bijgevolg discriminerend. 

 

 B.9.  De prejudiciële vragen dienen bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre zij tot gevolg hebben dat de misdrijven gepleegd vóór 12 september 2005 met 

zwaardere boeten worden bestraft dan diegene die zijn bedoeld in het vroegere artikel 77bis, 

§§ 1bis, 2 en 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, schenden de 

artikelen 433decies en 433undecies van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 

10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de 

strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 17 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4648 

 
 

Arrest nr. 28/2010 
van 17 maart 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, ingesteld door de Ministerraad. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, 

R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, 

J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 maart 2009, heeft de Ministerraad beroep 
tot vernietiging ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juli 2008 
betreffende de zorg- en bijstandsverlening (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
29 augustus 2008, tweede editie). 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 20 oktober 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock en Mr. V. De Schepper, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij op 26 januari 2010 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij aan het 
Hof laten weten dat ze afstand van geding doet. 
 
 Bij beschikking van 9 februari 2010 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 2 maart 2010, enkel om uitspraak te doen over de afstand van 
geding. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 : 
 
 -  is verschenen : Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse 
Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 

 1.  Bij fax van 18 januari 2010, bevestigd bij op 26 januari 2010 ter post aangetekende 

brief, heeft de verzoekende partij aan het Hof laten weten dat ze afstand van geding doet. 

 

 Zij laat weten dat op 14 december 2009 een protocolakkoord « betreffende de relatie 

tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van 

gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg » (Belgisch Staatsblad, 

20 januari 2010, tweede editie) werd gesloten en dat zij ter uitvoering hiervan op 15 januari 

2010 heeft besloten afstand te doen van de door haar ingestelde vernietigingsprocedure. 

 

 2.  Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 wijst de afstand toe. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 17 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4684 

 
 

Arrest nr. 29/2010 
van 18 maart 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting 

en organisatie van het eHealth-platform, ingesteld door de vzw « Chambre Syndicale des 

Médecins des Provinces du Hainaut et de Namur et du Brabant wallon » en Danièle Gillis. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, en J. Spreutels, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 april 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 april 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-
platform (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008), door de 
vzw « Chambre Syndicale des Médecins des Provinces du Hainaut et de Namur et du Brabant 
Wallon », met maatschappelijke zetel te 1420 Eigenbrakel, rue de l’Hôpital 5, en Danièle 
Gillis, wonende te 1410 Waterloo, avenue des Paveurs 42. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Ligue des Droits de l’Homme », met maatschappelijke zetel te 1190 Brussel, 
Alsembergsesteenweg 303; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend, en de 
vzw « Ligue des Droits de l’Homme » en de Ministerraad hebben memories van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 17 december 2009 heeft het Hof : 
 
 -  de Ministerraad uitgenodigd uiterlijk op 7 januari 2010 het Hof mede te delen of naar 
aanleiding of in de marge van de aanneming van de bestreden wet samenwerkingsakkoorden 
met de gemeenschappen zijn gesloten, zoals de mogelijkheid hiertoe op pagina 53 van zijn 
memorie is vermeld, en binnen dezelfde termijn een afschrift van zijn antwoord aan de andere 
partijen te doen toekomen;  
 
 -  de zaak in gereedheid verklaard en de dag van de terechtzitting bepaald op 12 januari 
2010, teneinde de partijen ertoe in staat te stellen zich over de door de verzoekende en 
tussenkomende partijen ingediende verzoeken om onderzoeksmaatregelen nader te verklaren 
en ten gronde te pleiten. 
 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Vanden Dorpe, tevens loco Mr. E. Thiry, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. J.-M. Van Gyseghem, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vzw « Ligue des 
Droits de l’Homme »; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De eerste verzoekende partij, de vzw « Chambre Syndicale des Médecins des Provinces du Hainaut 
et de Namur et du Brabant Wallon » heeft volgens artikel 4 van haar statuten onder andere tot doel met alle 
mogelijke middelen ernaar te streven en ervoor te zorgen dat de maatregelen die zij nuttig acht voor de belangen 
van haar leden–geneesheren, worden genomen - door welk orgaan ook -, alsook de vertegenwoordiging, de 
bescherming en de verdediging van die belangen te verzekeren. Zij is van mening dat, in medische 
aangelegenheden, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitermate belangrijk is : die bescherming 
heeft betrekking op, enerzijds, de problematiek van het medisch geheim en, anderzijds, de vertrouwelijkheid van 
het medisch dossier. Zij is dan ook van mening dat zij belang heeft om in rechte te treden tegen een wet die 
volgens haar rechtstreeks afbreuk doet aan die dubbele bekommernis. 
 
 A.1.2.  De tweede verzoekende partij voert aan dat zij als patiënte belang heeft om tegen dezelfde wet in 
rechte te treden. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad betwist het belang van de eerste verzoekende partij om in rechte te treden, omdat 
zij in haar beroep de schending aanvoert, door de bestreden bepalingen, van het medisch geheim waaraan de wet 
volgens hem geen afbreuk doet in zoverre zij een instrument aanreikt om het medisch geheim onder geneesheren 
te delen. In ondergeschikte orde is hij van mening dat de eerste verzoekende partij, in de veronderstelling dat de 
bestreden wet afbreuk doet aan het medisch geheim, slechts over het vereiste belang beschikt om de 
grondwettigheid van die bepalingen te betwisten. 
 
 Wat de tweede verzoekende partij betreft, werpt de Ministerraad tegen dat uit het loutere feit dat zij een 
mogelijke patiënte is, niet kan worden afgeleid dat zij over een rechtstreeks belang bij het beroep beschikt, 
doordat zij niet rechtstreeks, noch ongunstig door de in het geding zijnde norm wordt geraakt. Het door die partij 
aangevoerde belang zou te dezen neerkomen op het aanvaarden van een actio popularis. 
 
 A.1.4.  In haar memorie van antwoord doet de eerste verzoekende partij gelden dat de vraag of het medisch 
geheim en de vertrouwelijkheid van de gezondheidsgegevens van het medisch dossier door de in het geding 
zijnde bepalingen worden aangetast, afhangt van een onderzoek ten gronde. Voor het overige tracht zij aan te 
tonen dat elk van de zeven aangevoerde middelen binnen het maatschappelijk doel van haar vereniging valt. 
 
 De tweede verzoekende partij antwoordt dat zij op principieel vlak een rechtstreeks belang heeft bij de 
vertrouwelijkheid van de gegevens die op haar betrekking hebben, ongeacht of zij op dit ogenblik dan wel in de 
toekomst worden uitgewisseld. 
 
 A.1.5.  De ontvankelijkheid van de tussenkomst van de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » wordt niet 
betwist. 
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 Ten aanzien van het verzoek om onderzoeksmaatregelen 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen en de tussenkomende partij vragen het Hof zich alle notulen te doen 
overleggen van de zittingen tijdens welke de tekst van de ontwerpwet werd besproken binnen de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals zij aan de commissieleden werden bezorgd; zij 
verzoeken het Hof een onderzoek in te stellen in de kantoren van de genoemde Commissie, alsook de 
commissieleden en de juristen die studiewerk hebben verricht voor de zittingen van de bespreking die aanleiding 
hebben gegeven tot het advies nr. 14/2008 van 2 april 2008, onder eed te horen, om de identiteit van de 
commissieleden en de naam van de verslaggever te weten te komen. Zij vragen die onderzoeksmaatregelen om 
na te gaan of Franck Robben daadwerkelijk aanwezig was tijdens die zittingen. Zij zijn van mening dat de 
aanwezigheid van die laatste, die lid is van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en die het wetsontwerp mee heeft ontwikkeld, aanleiding geeft tot een belangenconflict van zijnentwege. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad zijn die maatregelen niet alleen volkomen zinloos vermits hij niet betwist 
dat Franck Robben aanwezig was tijdens de zittingen van de betrokken Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, maar vallen zij bovendien niet binnen de bevoegdheden van het Hof, dat de geldigheid 
van het wetgevingsproces niet vermag te toetsen. Overigens wenst de Ministerraad op te merken dat, zelfs in de 
veronderstelling dat dit het geval kan zijn, het advies van de Commissie enkel bestemd is om de 
parlementsleden, die de enige auteurs zijn van de bestreden wet, verduidelijking te bieden. 
 
 Bovendien was Franck Robben niet de verslaggever van het advies, vermits de voorzitter van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die functie heeft uitgeoefend. Ten slotte is de 
Commissie een collegiaal orgaan : het advies werd met eenparigheid van stemmen verstrekt, waarbij de leden 
van de Commissie perfect op de hoogte waren van de verschillende functies van Franck Robben. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Eerste middel 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen leiden een eerste middel af uit de schending, door de bestreden wet, van 
artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens, met de artikelen 4 en 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met artikel 6, lid 1, onder b), van de 
richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens, en met artikel 5, b, van het Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa tot bescherming van 
personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 
 
 Zij zijn van mening dat meer bepaald uit de ruime en algemene formulering van de opdrachten van het 
eHealth-platform, uit de doelstellingen ervan en uit het feit dat de manier waarop de opdrachten zullen worden 
uitgevoerd, zal worden bepaald door een bestuursovereenkomst, volgt dat de bestreden wetgeving de 
verwerking toestaat van bijna alle gegevens uit medische dossiers. 
 
 De verzoekende partijen preciseren eveneens dat de mogelijkheid om een vereniging zonder winstoogmerk 
op te richten die onder andere ermee wordt belast gecodeerde gegevens te verwerven en ter beschikking te 
stellen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg terwijl die gegevens niet worden omschreven 
in het licht van een welbepaald doel, het beginsel van voorzienbaarheid schendt dat is opgelegd door de 
rechtspraak betreffende artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De verzoekende partijen oordelen eveneens dat de delegatie aan de Koning waarin artikel 12 van de 
bestreden wet voorziet, afbreuk doet aan artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
doordat die delegatie betrekking heeft op aangelegenheden die door de wet zouden moeten worden geregeld. 
 
 A.3.2.  In de eerste plaats voert de Ministerraad aan dat het middel onontvankelijk is doordat het is afgeleid 
uit de schending van de richtlijn 95/46/EG en van het Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa, alsook van de 
wet van 8 december 1992, vermits het Hof niet bevoegd is om kennis te nemen van de schending, door een wet, 
van wetskrachtige normen. 
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 Wat betreft de schending van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, is de Ministerraad van mening dat de verzoekende partijen niet 
aantonen in welk opzicht de manier waarop de doelstellingen en de opdrachten van het eHealth-platform in de 
wet zijn vastgelegd, de verwerking van alle persoonlijke gezondheidsgegevens uit medische dossiers mogelijk 
zou maken. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de bestreden wet in geen enkel opzicht een gecentraliseerde opslag of 
verwerking van persoonlijke gegevens organiseert, maar enkel een beveiligde uitwisseling van 
gezondheidsgegevens. Het doel van de wet is volgens hem precies te vermijden dat eender wie toegang kan 
hebben tot medische gegevens, en dat door een systeem dat een beveiligde uitwisseling van persoonlijke 
gezondheidsgegevens toelaat, gratis ter beschikking te stellen van alle actoren van de gezondheidszorg. De 
Ministerraad beweert dat hetzelfde standpunt werd ingenomen door de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in haar advies nr. 14/2008, waarin zij bovendien oordeelde dat het 
evenredigheidsbeginsel in acht was genomen of dat de uitwisseling van gegevens via het eHealth-platform 
homogeen is en goed afgebakend. Wat betreft het vastleggen, in een bestuursovereenkomst, van de manier 
waarop de opdrachten van het eHealth-platform zullen worden vervuld, heeft die overeenkomst enkel betrekking 
op die opdrachten en kan zij dus niet, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen beweren, worden 
uitgebreid tot de opslag van persoonlijke gezondheidsgegevens. 
 
 De delegatie aan de Koning waarin artikel 12 van de bestreden wet voorziet, is volgens de Ministerraad 
verantwoord. Die delegatie zou Hem niet in staat stellen de gegevens te bepalen waartoe elke instelling toegang 
zou hebben. De opdracht van de Koning beperkt zich ertoe de overheidsinstellingen ertoe te verplichten de 
gegevens waarover zij wettelijk beschikken door te zenden naar het eHealth-platform opdat zij veilig zouden 
worden doorgezonden naar de andere actoren die het recht hebben om er kennis van te nemen, met het oog op de 
uitvoering van de opdrachten van het platform. 
 
 De mogelijkheid om op grond van artikel 37 van de bestreden wet een vereniging zonder winstoogmerk op 
te richten, wordt in de parlementaire voorbereiding verantwoord door de behoefte die bestaat om over informatie 
te beschikken om een evaluatie van bepaalde medische activiteiten mogelijk te maken, meer bepaald wegens de 
technologische ontwikkelingen. De aan die vereniging toevertrouwde opdrachten worden, in tegenstelling tot 
hetgeen de verzoekende partijen beweren, in de wet gepreciseerd. De activiteiten van die vereniging zullen, ten 
slotte, onder het toezicht van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid worden 
geplaatst. 
 
 A.3.3.  De verzoekende partijen en de tussenkomende partij zijn van mening dat de wet, in tegenstelling tot 
hetgeen de Ministerraad beweert, nergens specifieert dat het eHealth-platform geen centrale registratie van 
persoonsgegevens zou beogen. Het eHealth-platform slaat verwijzingsgegevens op die op zich persoonlijke 
gezondheidsgegevens zijn. Het slaat eveneens de gegevens op betreffende het traceren van de toegangen, die als 
bewijs moeten dienen in geval van onrechtmatige toegang. Overigens wordt het manipuleren van persoonlijke 
gegevens op zich door de wet van 8 december 1992 als een gegevensverwerking beschouwd. Verder is het nog 
niet duidelijk hoe de professionals van de gezondheidszorg de medische documenten betreffende hun patiënten 
zullen kunnen raadplegen. Zodra de gebruiker toegang heeft verkregen tot het platform, zal hij toegang hebben 
tot de lijst van de medische documenten die zich in de verschillende medische dossiers van zijn patiënt 
bevinden, die op gedecentraliseerde wijze worden bewaard. Zo worden de medische dossiers bewaard door de 
zorginstellingen die betrokken zijn bij de therapeutische behandeling van de patiënt, maar de verwijzingen van 
de documenten van die medische dossiers worden op het eHealth-platform opgeslagen. Aldus vormen de 
documenten die op gecentraliseerde wijze door het eHealth-platform zijn geregistreerd, reeds persoonlijke 
gezondheidsgegevens, hetgeen de Ministerraad ten onrechte weigert aan te nemen. 
 
 De verzoekende partijen en de tussenkomende partij oordelen dat de Ministerraad niet antwoordt op de in 
het middel uiteengezette kritiek met betrekking tot het beginsel van specialiteit en voorzienbaarheid : de 
artikelen 4 en 5, 1°, van de bestreden wet bepalen volgens hen niet nauwkeurig de doelstellingen en de 
opdrachten van het eHealth-platform. Het gaat immers wel degelijk om opslag van gegevens en in dat opzicht is 
het van weinig belang of het gaat om een rechtstreekse of indirecte toegang. Het doel van de wet is niet alleen te 
voorkomen, zoals de Ministerraad beweert, dat eender wie toegang kan hebben tot medische gegevens, maar 
eveneens, naar hun mening, de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren, het gezondheidsbeleid te 
ondersteunen en een visie en een strategie te ontwikkelen voor een efficiënte en effectieve dienstverlening - die 
niet anders wordt omschreven - en gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg. Het advies van de Commissie 
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voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die oordeelt dat het toepassingsgebied van het platform 
homogeen is en goed afgebakend, is verrassend. 
 
 
 Tweede middel 
 
 A.4.1.  Het eerste onderdeel van het tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 22 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7, a), f) en j), van de wet van 8 december 1992, met artikel 8, lid 2, 
onder a) en c), en lid 3, van de voormelde richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. 
 
 De verzoekende partijen en de tussenkomende partij zijn van mening dat die bepalingen zijn geschonden 
omdat artikel 5, 4°, b), van de bestreden wet enkel het akkoord van de betrokken patiënten vereist voor hun 
opname in het verwijzingsrepertorium, dat aanduidt bij welke actoren van de gezondheidszorg welke types van 
gegevens worden bewaard met betrekking tot welke patiënten, terwijl voor het verzamelen van gegevens 
doorgaans de toestemming van de betrokkene is vereist. 
 
 Het tweede onderdeel van het tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met artikel 7, d) en e), van de voormelde wet van 8 december 1992, en met artikel 8, lid 4, 
van de voormelde richtlijn 95/46/EG. De verzoekende partijen oordelen dat de bestreden normen een 
verwerking van alle persoonlijke gezondheidsgegevens voor alle actoren van de gezondheidszorg mogelijk 
maken, wat zou neerkomen op een intrekking van het principiële verbod, en wat afbreuk zou doen aan het 
evenredigheidsbeginsel. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad wijst in de eerste plaats erop dat het eHealth-platform niet zelf persoonlijke 
gegevens registreert. De enige databank met persoonlijke gegevens binnen het platform is het 
verwijzingsrepertorium. De Ministerraad doet vervolgens gelden dat de bestreden wet uitdrukkelijk bepaalt dat 
de patiënt zijn toestemming moet geven voordat daarin gezondheidsgegevens worden geregistreerd. Volgens het 
advies zelf van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaat het om een 
toestemming in de zin van artikel 1, § 8, van de wet van 8 december 1992, dat wil zeggen een vrije en specifieke 
wilsuiting die op duidelijke informatie berust, waarmee de betrokkene aanvaardt dat gegevens worden verwerkt. 
In zijn memorie van wederantwoord benadrukt de Ministerraad het feit dat het akkoord wel degelijk een 
toestemming is, zowel in de zin van artikel 1, § 8, van de wet van 8 december 1992 als in de zin van artikel 8, 
§ 1, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 
 
 
 Derde middel 
 
 A.5.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 4, 3°, van de wet van 8 december 1992, met artikel 16, § 4, van diezelfde wet en met 
artikel 17 van de voormelde richtlijn 95/46/EG. 
 
 De verzoekende partijen voeren aan dat het gebruik van het rijksregisternummer geen voldoende 
veiligheidsniveau voor de gegevens kan waarborgen vermits met dat nummer een koppeling kan worden 
gemaakt tussen persoonlijke gezondheidsgegevens en andere gegevens. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad baseert zich in hoofdzaak op het advies van de Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, die de opportuniteit om dat nummer te gebruiken voor het identificeren van 
patiënten, in plaats van een sectorale identificatiecode die specifiek is voor de sector van de gezondheidszorg en 
die bestaat uit een nummer dat via een algoritme is afgeleid uit het identificatienummer van de sociale zekerheid, 
uitgebreid zou hebben onderzocht. 
 
 
 Vierde middel 
 
 A.6.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 6 van de voormelde richtlijn 95/46/EG, met artikel 11 van het koninklijk besluit van 
13 februari 2001 ter uitvoering van de voormelde wet van 8 december 1992 en, in voorkomend geval, met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 De verzoekende partijen zijn van mening dat het eHealth-platform niet de waarborgen van 
onafhankelijkheid biedt die zijn vereist bij de in het middel beoogde bepalingen, in zoverre de 
vertegenwoordigers van de gebruikers en van de geadresseerden van de gegevens zitting hebben in het 
beheerscomité. 
 
 A.6.2.  De Ministerraad herinnert in de eerste plaats eraan dat het Hof niet bevoegd is om de bestreden wet 
te toetsen aan de richtlijn 95/46/EG, of aan het voormelde koninklijk besluit. 
 
 Voor het overige stelt hij vast dat uit de gecombineerde lezing van de artikelen 15, § 1, en 5, 8°, van de 
bestreden wet inderdaad volgt dat het mogelijk is dat, voor eenzelfde actor, de persoon die hij zou hebben 
voorgesteld, zitting heeft in het beheerscomité van het eHealth-platform, en dat hij tegelijkertijd het platform 
verzoekt om gegevens die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie, het beheer en de verstrekking van 
gezondheidszorg, in te zamelen, samen te voegen, te coderen of te anonimiseren. 
 
 De Ministerraad ziet daarin echter geen schending van artikel 22 van de Grondwet. Hij is van mening, 
doordat de beslissingen van het beheerscomité met absolute meerderheid moeten worden genomen, dat de 
verschillende groepen binnen dat comité elkaar onderling controleren, wat reeds een waarborg is voor 
onpartijdigheid. Overigens kan een lid van het beheerscomité zich steeds onthouden indien hij daartoe de 
noodzaak voelt. 
 
 
 Vijfde middel 
 
 A.7.1.  Het eerste onderdeel van het vijfde middel is afgeleid uit de schending van artikel 23, 1°, van de 
Grondwet, en van het decreet d’Allarde, in samenhang gelezen met de richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij en met de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij. De verzoekende partijen zijn van mening dat die bepalingen zouden 
zijn geschonden omdat de bestreden wet de verplichting oplegt om het eHealth-platform te gebruiken, terwijl 
bepaalde opdrachten die eraan zijn toevertrouwd, tegen vergoeding zouden kunnen worden uitgevoerd door een 
private onderneming. 
 
 Het tweede onderdeel van het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11, in samenhang 
gelezen met artikel 23, 1°, van de Grondwet, alsook uit de schending van het decreet d’Allarde en van de 
voormelde richtlijn 2000/31/EG. 
 
 Volgens de verzoekende partijen zouden de voormelde bepalingen, zelfs indien men ervan zou uitgaan dat 
het gebruik van het eHealth-platform facultatief is, geschonden zijn omdat het platform discriminerende 
voordelen zou genieten ten aanzien van andere ondernemingen die diensten van de informatiemaatschappij 
leveren. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad betwist in de eerste plaats de wetgevende aard van het decreet d’Allarde, waaruit 
hij afleidt dat het Hof niet bevoegd is om de inachtneming van die norm door de bestreden bepalingen te toetsen. 
Hetzelfde zou gelden voor de bevoegdheid van het Hof om zich op de voormelde wet van 11 maart 2003 als 
toetsingsnorm te baseren. 
 
 Wat artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet betreft, doet de Ministerraad gelden dat die bepaling, in 
tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen beweren, niet de vrijheid van handel en nijverheid waarborgt, 
maar alleen het recht op arbeid en het recht op de vrije keuze van beroepsarbeid, dat niet samenvalt met de 
aangevoerde vrijheid (arrest van het Hof nr. 87/2009 van 28 mei 2009). 
 
 Wat het tweede onderdeel betreft, is de Ministerraad van mening dat men niet kan spreken van 
discriminatie tussen het platform en de private marktdeelnemers in zoverre de zogenoemde « basisdiensten » die 
het platform biedt, gratis beschikbaar zijn voor de actoren van de gezondheidszorg, met inbegrip van de 
instanties die aan de zorgverstrekkers en zorginstellingen diensten aanbieden op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie. 
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 Zesde middel 
 
 A.8.1.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, alsook 
van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag van de Europese Unie volgens welke steunmaatregelen van de staten 
of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar zijn met de 
gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt, 
steunmaatregelen die onwettig zijn wanneer de Europese Commissie niet ervan op de hoogte wordt gebracht met 
uitvoering van paragraaf 3 van artikel 88. 
 
 De verzoekende partijen zijn van mening dat het eHealth-platform bepaalde subsidies geniet om 
activiteiten uit te voeren die door private marktdeelnemers zouden kunnen worden gerealiseerd, zodat er sprake 
is van concurrentievervalsing. Het gaat in het bijzonder om het ter beschikking stellen van een beveiligde 
privémaildienst tussen geneesheren, het verlenen van toegang tot gegevensbanken van patiënten en het coderen 
van gegevens, activiteiten die ondernemingen uit de privésector kunnen aanbieden. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad oordeelt in hoofdorde dat het middel onontvankelijk is omdat het Hof volgens hem 
niet bevoegd is om de bestreden bepalingen te toetsen aan de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag. Wat de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft, is hij van mening dat de verzoekende partijen niet aangeven in welk 
opzicht de in het geding zijnde bepalingen die artikelen zouden schenden. 
 
 In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het middel uitgaat van een verkeerd postulaat. De 
opdracht van het eHealth-platform bestaat uitsluitend in het bieden van een beveiligd protocol dat de realisatie 
van alle functies waarvan de verzoekende partijen spreken, mogelijk zal maken. Wat het technische luik betreft, 
met name de ontwikkeling van de verschillende informaticaprogramma’s, voert het eHealth-platform hetzij 
intern, hetzij via raadpleging van de markt, werken uit. De argumentatie zou dus feitelijke grondslag missen 
doordat wordt aangevoerd dat het eHealth-platform subsidies zou genieten om zelf commerciële activiteiten uit 
te voeren die private marktdeelnemers zouden kunnen uitvoeren. 
 
 
 Zevende middel 
 
 A.9.1.  Het zevende middel is afgeleid uit de schending van artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat artikel 4 van de wet van 21 augustus 2008 het 
eHealth-platform de opdracht toekent het gezondheidsbeleid te ondersteunen, en artikel 5, 1°, een visie en een 
strategie te ontwikkelen voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en 
informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, zonder beperking ten opzichte van het gezondheidsbeleid dat 
volgens de in het middel beoogde bepaling tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten behoort, 
behoudens de uitzonderingen waarin zij voorziet. 
 
 A.9.2.  De Ministerraad voert aan dat de wetgever het eHealth-platform eenvoudigweg heeft belast met de 
ondersteuning, wat het aspect « informatie- en communicatietechnologie » (ICT) betreft, van het 
gezondheidsbeleid dat wordt uitgewerkt door de bevoegde actoren op de verschillende niveaus. 
 
 In tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen menen te kunnen besluiten, betekent dit dat het 
eHealth-platform helemaal niet bevoegd is om de inhoud van het gezondheidsbeleid te bepalen. Het is immers 
enkel door het uitvoeren van zijn opdrachten en door het aanbieden van zijn basisdiensten aan de bevoegde 
actoren dat het eHealth-platform in staat is om het door andere actoren uitgewerkte gezondheidsbeleid op 
technisch vlak te ondersteunen. 
 
 De Ministerraad verwijst naar de memorie van toelichting van de bestreden wet, waarin wordt gepreciseerd 
dat de opdracht van het eHealth-platform enkel betrekking heeft op de aspecten van het gezondheidsbeleid die 
tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren. 
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- B - 

 

 De bestreden bepalingen 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 2, 4, 5, 7, 8, 12, 

15, § 1, 19 en 37 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het 

eHealth-platform. 

 

 Het eHealth-platform is een openbare instelling die is opgericht om een beveiligde 

uitwisseling van persoonlijke gezondheidsgegevens tussen de actoren in de gezondheidszorg 

tot stand te brengen. 

 

 B.2.1.  Het bestreden artikel 2 bepaalt : 

 

 « Onder de naam ‘ eHealth-platform ’ wordt een openbare instelling met 
rechtspersoonlijkheid opgericht. 
 
 Het eHealth-platform is een openbare instelling van sociale zekerheid in de zin van het 
koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van 
artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. 
 
 De bijzondere regels en voorwaarden waaronder het eHealth-platform de opdrachten 
vervult die haar door de wet zijn toevertrouwd, worden vastgelegd in de 
bestuursovereenkomst die zij met de Staat afsluit overeenkomstig het hogervermeld 
koninklijk besluit van 3 april 1997. 
 
 Voor de toepassing van dit artikel worden de ministers beschouwd als voogdijminister in 
de zin van artikel 1, 2°, van het hogervermeld koninklijk besluit van 3 april 1997 en wordt het 
Beheerscomité van het eHealth-platform beschouwd als beheersorgaan in de zin van het 
hogervermeld koninklijk besluit van 3 april 1997. 
 
 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere 
regels met betrekking tot de organisatie en de werking van het eHealth-platform, met inbegrip 
van de personeelsaspecten, voor zover deze niet geregeld worden in het hogervermeld 
koninklijk besluit van 3 april 1997 of in deze wet ». 
 

 B.2.2.  De overige bestreden bepalingen worden verderop in het arrest weergegeven, bij 

het onderzoek van de grieven die erop betrekking hebben. 
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 Ten aanzien van het belang 

 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist het belang van de vzw « Chambre Syndicale des 

Médecins des Provinces du Hainaut et de Namur et du Brabant Wallon », die niet zou 

aantonen in welk opzicht de bestreden wet het medisch geheim zou aantasten. Hij is van 

mening dat het eHealth-platform, door de actoren van de gezondheidszorg een volkomen 

beveiligd instrument ter beschikking te stellen, de naleving van het medisch geheim precies 

bevordert. 

 

 B.3.2.  Aangezien het belang van de verzoekende partij afhankelijk is van de draagwijdte 

van de bestreden bepalingen, valt het onderzoek ervan samen met dat van de grond van de 

zaak. 

 

 B.3.3.  Wanneer vaststaat dat het Hof de grond van de zaak zal onderzoeken, dient het 

geen acht te slaan op de exceptie wegens gebrek aan belang ten aanzien van andere 

verzoekende partijen in dezelfde zaak. 

 

 

 Ten aanzien van het verzoek tot onderzoeksmaatregelen 

 

 B.4.1.  De verzoekende partijen, evenals de tussenkomende partij, vragen dat het Hof de 

in A.2.1 vermelde onderzoeksmaatregelen zou instellen teneinde na te gaan of een bepaald lid 

van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bij wie een 

belangenconflict zou kunnen rijzen, betrokken was bij de totstandkoming van het advies van 

de genoemde Commissie over het voorontwerp van wet dat tot de thans in het geding zijnde 

wet van 21 augustus 2008 heeft geleid. 

 

 B.4.2.  In zijn memorie heeft de Ministerraad geantwoord dat de betrokken persoon 

aanwezig was tijdens de zittingen van de genoemde Commissie, maar dat hij niet als 

verslaggever is opgetreden. 

 

 B.4.3.  Naar luid van artikel 91, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 

beschikt het Hof over « de ruimste onderzoeks- en opsporingsbevoegdheden », waarvan er 
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een aantal worden vermeld in het tweede lid van die bepaling. Het Hof kan die onderzoeks- 

en opsporingsbevoegdheid uitsluitend aanwenden wanneer dat nodig is voor de oplossing van 

de rechtsvragen die het dient te beslechten. Een onderzoeksmaatregel is slechts nuttig in 

zoverre feitelijke gegevens kunnen worden vastgesteld die pertinent zijn voor de beslechting 

van een beroep tot vernietiging, een prejudiciële vraag, of een tussengeschil. 

 

 B.4.4.  Het Hof is niet bevoegd een geschil te beslechten inzake belangenvermenging 

binnen een adviesorgaan dat is betrokken bij de totstandkoming van bepalingen die het 

voorwerp uitmaken van een beroep tot vernietiging. 

 

 Bijgevolg wordt de vraag om onderzoeksmaatregelen te bevelen verworpen. 

 

 B.4.5.  Op 17 maart 2010 heeft de tussenkomende partij het Hof verzocht de debatten te 

heropenen omdat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 9 maart 2010 een arrest heeft 

gewezen dat een weerslag zou hebben op de gevraagde onderzoeksmaatregelen (grote kamer, 

9 maart 2010, Commissie t. Duitsland, C-518/07). 

 

 Gelet op de in B.4.4 vastgestelde onbevoegdheid van het Hof, is er geen aanleiding om 

gevolg te geven aan dat verzoek. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de middelen 

 

 B.5.1.  De eerste vier middelen zijn afgeleid uit de schending van artikel 22 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, met sommige bepalingen van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, 

met een bepaling van het Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot 

bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens, met sommige bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, met een bepaling van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter 
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uitvoering van de voormelde wet van 8 december 1992 en, in voorkomend geval, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.5.2.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van die middelen in zoverre zij zijn 

afgeleid uit de schending van de voormelde richtlijn, van het Verdrag nr. 108 van de Raad 

van Europa, van de wet van 8 december 1992 en van het koninklijk besluit tot uitvoering van 

die wet. 

 

 B.5.3.  Wettelijke normen, behoudens wanneer zij bepalingen bevatten die de 

bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten verdelen, behoren niet tot 

de normen waaraan het Hof een andere wettelijke norm vermag te toetsen. In beginsel staat 

immers niets eraan in de weg dat een bepaling van wetgevende aard afwijkt van een andere 

bepaling van dezelfde aard. 

 

 Koninklijke besluiten behoren, onder hetzelfde voorbehoud, evenmin tot de normen 

waaraan het Hof een wettelijke norm vermag te toetsen. 

 

 Wel vermag het Hof na te gaan of de wetgever de internationale verplichtingen is 

nagekomen die voortvloeien uit de aangevoerde bepalingen van de voormelde richtlijn en van 

het voormelde Verdrag nr. 108, waaraan de voormelde wet van 8 december 1992 en haar 

latere wijzigingen uitvoering geven. Die verplichtingen vormen een onlosmakelijk geheel met 

de waarborgen die in artikel 22 van de Grondwet zijn opgenomen. Een bepaling die met die 

verplichtingen in strijd is, zou derhalve het recht op eerbiediging van het privéleven 

schenden, zoals gewaarborgd in artikel 22 van de Grondwet. 

 

 B.5.4.  De exceptie wordt in die mate verworpen. 

 

 B.6.1.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending van artikel 23, derde lid, 1°, van de 

Grondwet en van het decreet d’Allarde van 2 en 17 maart 1791, in samenhang gelezen met de 

richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 

bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en met de wet 

van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij. 
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 B.6.2.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het middel in zoverre het is 

afgeleid uit de schending van het decreet d’Allarde en uit de schending van de wet van 

11 maart 2003. 

 

 B.6.3.  Het Hof is niet bevoegd om een middel te onderzoeken dat is afgeleid uit de 

schending van artikel 7 van het decreet van 2 en 17 maart 1791, waarbij de vrijheid van 

handel en nijverheid is toegekend. Die vrijheid wordt bovendien niet gewaarborgd door 

artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet. 

 

 Uit de toelichting van het vijfde middel blijkt evenwel dat de schending van het 

voormelde decreet wordt aangevoerd in samenhang met die van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. Het Hof dient derhalve te onderzoeken of de vrijheid van handel en nijverheid op 

discriminerende wijze wordt beperkt. 

 

 Wat de aangevoerde schending van een wettelijke norm betreft, wordt verwezen naar 

hetgeen in B.5.3 is uiteengezet. 

 

 B.6.4.  De exceptie wordt in die mate verworpen. 

 

 B.7.1.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet en van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap, thans de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU). 

 

 B.7.2.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het middel omdat het Hof niet 

bevoegd zou zijn wettelijke normen te toetsen aan de voormelde verdragsbepalingen. 

 

 De artikelen 107 en 108 van het VWEU zetten de regels uiteen die bij het toekennen van 

staatssteun moeten worden gevolgd. De inachtneming van die regels waarborgt dat de 

mededinging niet door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties 

wordt vervalst of dreigt te worden vervalst. Wanneer die bepalingen in samenhang met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden aangevoerd, dient het Hof te onderzoeken of aan 
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die waarborg niet op discriminerende wijze, met name ten aanzien van de verzoekende 

partijen, afbreuk wordt gedaan. 

 

 B.7.3.  De Ministerraad betwist tevens de ontvankelijkheid van het middel omdat de 

verzoekende partijen niet zouden aangeven in welk opzicht de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet zouden zijn geschonden. 

 

 Wanneer de schending wordt aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met verdragsbepalingen die een fundamentele waarborg bevatten, bestaat 

de aangevoerde schending erin dat een verschil in behandeling wordt doorgevoerd doordat 

een categorie van personen die waarborg wordt ontnomen, terwijl die waarborg zonder 

beperking geldt voor iedere andere persoon. 

 

 B.7.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.8.1.  In de eerste vier middelen voeren de verzoekende partijen in essentie aan dat de 

bestreden bepalingen van de wet van 21 augustus 2008 het recht op eerbiediging van het 

privéleven schenden. 

 

 De grieven van de verzoekende partijen hebben betrekking op de volgende aspecten : 

 

 -  de omschrijving van de doelstellingen en opdrachten van het eHealth-platform, vervat 

in de artikelen 4 en 5 (eerste middel); 

 

 -  de delegatie aan de Koning, vervat in artikel 12 (eerste middel); 

 

 -  de machtiging om een bepaalde vereniging zonder winstoogmerk op te richten, vervat 

in artikel 37 (eerste middel); 
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 -  het akkoord van de betrokken patiënten, dat enkel in het geval bedoeld in artikel 5, 4°, 

zou zijn vereist (tweede middel); 

 

 -  het gebruik van het rijksregisternummer, bedoeld in de artikelen 7 en 8 (derde middel); 

 

 -  de onafhankelijkheid van het beheerscomité, bedoeld in de artikelen 5, 8°, en 15, § 1 

(vierde middel). 

 

 B.8.2.  In de overige middelen voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden 

bepalingen de vrije keuze van beroepsarbeid en de vrijheid van handel en nijverheid 

belemmeren (vijfde middel), de regels inzake staatssteun niet in acht nemen (zesde middel) 

en, enkel wat de artikelen 4 en 5, 1°, van de wet van 21 augustus 2008 betreft, de 

bevoegdheidverdelende regels zouden schenden (zevende middel). 

 

 

 Ten aanzien van het recht op eerbiediging van het privéleven 

 

 B.9.1.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 B.9.2.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
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 B.9.3.  Artikel 6 van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens bepaalt : 

 

 « 1.  De Lid-Staten bepalen dat de persoonsgegevens : 
 
 a)  eerlijk en rechtmatig moeten worden verwerkt; 
 
 b)  voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten 
worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met 
die doeleinden. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden wordt niet als onverenigbaar beschouwd, mits de Lid-Staten 
passende garanties bieden; 
 
 c)  toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig moeten zijn, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt; 
 
 d)  nauwkeurig dienen te zijn en, zo nodig, dienen te worden bijgewerkt; alle redelijke 
maatregelen dienen te worden getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden 
waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt, onnauwkeurig 
of onvolledig zijn, uit te wissen of te corrigeren; 
 
 e)  in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen 
worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verzameld of vervolgens worden verwerkt, noodzakelijk is. De Lid-Staten voorzien in 
passende waarborgen voor persoonsgegevens die langer dan hierboven bepaald voor 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. 
 
 2.  Op de voor de verwerking verantwoordelijke rust de plicht om voor de naleving van 
het bepaalde in lid 1 zorg te dragen ». 
 

 B.9.4.  Artikel 8 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « 1.  De Lid-Staten verbieden de verwerking van persoonlijke gegevens waaruit de 
raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook 
de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen. 
 
 2.  Lid 1 is niet van toepassing wanneer : 
 
 a)  de betrokkene uitdrukkelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking, tenzij in 
de wetgeving van de Lid-Staat is bepaald dat het in lid 1 bedoelde verbod niet door 
toestemming van de betrokkene ongedaan kan worden gemaakt; of 
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 b)  de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de verplichtingen en 
de rechten van de voor de verwerking verantwoordelijke inzake arbeidsrecht, voor zover 
zulks is toegestaan bij de nationale wetgeving en deze adequate garanties biedt; of 
 
 c)  de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de 
betrokkene of van een andere persoon indien deze lichamelijk of juridisch niet in staat is van 
zijn instemming te getuigen; of 
 
 d)  de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging, of enige andere 
instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van hun gerechtvaardigde activiteiten en met de 
nodige garanties, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden van de stichting, 
de vereniging of de instantie of op de personen die in verband met haar streefdoelen 
regelmatige contacten met haar onderhouden, en de gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen aan derden worden doorgegeven; of 
 
 e)  de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene 
openbaar zijn gemaakt of noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte. 
 
 3.  Lid 1 is niet van toepassing wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is 
voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van 
zorg of behandelingen of het beheer van gezondheidsdiensten en wanneer die gegevens 
worden verwerkt door een gezondheidswerker die onderworpen is aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale bevoegde instanties vastgestelde regelgeving, vastgelegde 
beroepsgeheim of door een andere persoon voor wie een gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht geldt. 
 
 4.  Mits passende waarborgen worden geboden, mogen de Lid-Staten om redenen van 
zwaarwegend algemeen belang bij nationale wet of bij een besluit van de toezichthoudende 
autoriteit nog andere afwijkingen naast die bedoeld in lid 2 vaststellen. 
 
 5.  Verwerkingen van gegevens inzake overtredingen, strafrechtelijke veroordelingen of 
veiligheidsmaatregelen mogen alleen worden verricht onder toezicht van de overheid of 
indien de nationale wetgeving voorziet in passende specifieke waarborgen, behoudens 
afwijkingen die een Lid-Staat kan toestaan uit hoofde van nationale bepalingen welke 
passende en specifieke waarborgen bieden. Een volledig register van strafrechtelijke 
veroordelingen mag alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheid. 
 
 De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat ook verwerkingen van gegevens inzake 
administratieve sancties of burgerrechtelijke beslissingen onder toezicht van de overheid 
kunnen worden verricht. 
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 6.  De in de leden 4 en 5 bedoelde afwijkingen van lid 1 worden ter kennis van de 
Commissie gebracht. 
 
 7.  De Lid-Staten stellen de voorwaarden vast waaronder een nationaal 
identificatienummer of enig ander identificatiemiddel van algemene aard voor 
verwerkingsdoeleinden mag worden gebruikt ». 
 

 B.9.5.  Artikel 17 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « 1.  De Lid-Staten bepalen dat de voor de verwerking verantwoordelijke passende 
technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer dient te leggen om persoonsgegevens 
te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, 
vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking 
doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van 
onwettige verwerking. 
 
 Deze maatregelen moeten, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten 
van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico's die 
de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen. 
 
 2.  De Lid-Staten bepalen dat de voor de verwerking verantwoordelijke, in geval van 
verwerking te zijnen behoeve, een verwerker moet kiezen die voldoende waarborgen biedt ten 
aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de 
te verrichten verwerking en moet toezien op de naleving van die maatregelen. 
 
 3.  De uitvoering van verwerkingen door een verwerker moet worden geregeld in een 
overeenkomst of een rechtsakte die de verwerker bindt jegens de voor de verwerker 
verantwoordelijke en waarin met name wordt bepaald dat 
 
 -  de verwerker slechts handelt in opdracht van de voor de verwerking verantwoordelijke; 
 
 -  de in lid 1 bedoelde verplichtingen, zoals gedefinieerd door de wetgeving van de Lid-
Staat waarin de verwerker is gevestigd, eveneens op deze persoon rusten. 
 
 4.  Met het oog op de bewaring van de bewijzen, worden de elementen van de 
overeenkomst of rechtsakte betreffende de bescherming van de gegevens en de vereisten 
inzake de in lid 1 bedoelde maatregelen schriftelijk of in een gelijkwaardige vorm 
vastgelegd ». 
 

 B.9.6.  Artikel 5 van het Verdrag van 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten 

opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, opgemaakt te 

Straatsburg en goedgekeurd bij wet van 17 juni 1991, bepaalt : 
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 « Persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg worden verwerkt, dienen : 

 
 a)  op eerlijke wijze te worden verkregen en verwerkt; 
 
 b)  te worden opgeslagen voor duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en 
niet te worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden; 
 
 c)  toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 
waarvoor zij worden opgeslagen; 
 
 d)  nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt; 
 
 e)  te worden bewaard in een zodanige vorm dat de betrokkene hierdoor niet langer te 
identificeren is dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn 
opgeslagen ». 
 

 B.10.1.  De rechten die bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens worden gewaarborgd, zijn niet absoluut. Hoewel 

artikel 22 van de Grondwet aan eenieder het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn 

gezinsleven toekent, voegt die bepaling daar immers aan toe : « behoudens in de gevallen en 

onder de voorwaarden door de wet bepaald ». 

 

 De voormelde bepalingen vereisen dat elke overheidsinmenging in het recht op 

eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven wordt voorgeschreven door een voldoende 

precieze wettelijke bepaling en dat zij noodzakelijk is om een wettige doelstelling te bereiken, 

hetgeen met name inhoudt dat een redelijk verband van evenredigheid moet bestaan tussen de 

gevolgen van de maatregel voor de betrokken persoon en de belangen van de gemeenschap. 

 

 B.10.2.  Anders dan artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

waarin de wet in de materiële zin is bedoeld, wijst het woord « wet » in artikel 22, eerste lid, 

van de Grondwet op een formeel wettelijke norm. 

 

 B.10.3.  In zoverre de bestreden bepalingen als een overheidsinmenging in het recht op 

eerbiediging van het privéleven kunnen worden beschouwd, dient het Hof te onderzoeken of 

die inmenging aan de voormelde vereisten voldoet. 
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 Ten aanzien van de omschrijving van de doelstellingen en opdrachten van het 

eHealth-platform 

 

 B.11.  De verzoekende partijen vechten de ruime, algemene en vage formulering aan van 

de doelstellingen en opdrachten van het eHealth-platform, vervat in de artikelen 4 en 5 van de 

wet van 21 augustus 2008, waardoor de verwerking zou worden toegestaan van bijna alle 

gegevens die op basis van medische dossiers worden verzameld, hetgeen afbreuk zou doen 

aan het recht van de patiënten op eerbiediging van hun privéleven. Inzonderheid betwisten zij 

de nader af te spreken taakverdeling bedoeld in artikel 5, 5°, en de nadere precisering van de 

opdrachten in een bestuursovereenkomst. 

 

 B.12.1.  Artikel 4 omschrijft de doelstelling van het eHealth-platform, terwijl artikel 5 de 

opdrachten van die openbare instelling bepaalt. 

 

 B.12.2.  Het bestreden artikel 4 bepaalt : 

 

 « Het eHealth-platform heeft als doel om, door een onderlinge elektronische 
dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, 
georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de 
gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de 
vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg 
te bevorderen en het gezondheidsbeleid te ondersteunen ». 
 

 B.12.3.  Het bestreden artikel 5 bepaalt : 

 

 « Het eHealth-platform is voor de uitvoering van zijn doel belast met de volgende 
opdrachten : 
 
 1°  het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed 
beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, 
met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de 
onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg; 
 
 2°  het vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, 
standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning 
van deze visie en strategie; 
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 3°  het nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers 
voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden 
en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten; 
 
 4°  het concipiëren, beheren, ontwikkelen en in standaardvorm, gratis ter beschikking 
stellen aan de actoren in de gezondheidszorg van elektronische basisdiensten die potentieel de 
actoren in de gezondheidszorg ondersteunen, zoals : 
 
 a)  een samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling, met 
inbegrip van een systeem voor de organisatie en logging van de elektronische 
gegevensuitwisseling, en een systeem voor de elektronische toegang tot de gegevens; 
 
 b)  de nuttige basisdiensten ter ondersteuning van deze elektronische 
gegevensuitwisseling, zoals een systeem van vercijfering van gegevens tussen verzender en 
bestemmeling, een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer, een beveiligde elektronische 
brievenbus voor elke actor in de gezondheidszorg, een systeem voor elektronische datering, 
een systeem voor codering en anonimisering van informatie, een verwijzingsrepertorium met 
de aanduiding, met akkoord van de betrokken patiënten, bij welke actoren in de 
gezondheidszorg welke types van gegevens worden bewaard met betrekking tot welke 
patiënten; de implementatie van het verwijzingsrepertorium kan slechts geschieden na advies 
van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid; 
 
 5°  het afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en 
terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden 
uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het 
verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen; 
 
 6°  het bevorderen en het coördineren van de verwezenlijking van programma's en 
projecten die de visie en strategie uitvoeren, die (soorten) actoren in de gezondheidszorg 
overschrijden en die gebruik maken van het in 4°, a), bedoelde samenwerkingsplatform voor 
de veilige elektronische gegevensuitwisseling of de in 4°, b), bedoelde basisdiensten, en het 
coördineren van de aanpassingen van de regelgeving om deze programma's en projecten uit te 
voeren; 
 
 7°  het beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde, organisatorische, functionele en 
technische aspecten van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische 
patiëntendossiers en van elektronische medische voorschriften; 
 
 8°  het, als intermediaire organisatie, zoals gedefinieerd krachtens de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, inzamelen, samenvoegen, coderen of anonimiseren, en ter beschikking 
stellen van gegevens nuttig voor de kennis, de conceptie, het beheer en de verstrekking van 
gezondheidszorg; het eHealth-platform zelf mag de in het kader van deze opdracht verwerkte 
persoonsgegevens slechts bijhouden zolang dat noodzakelijk is om ze te coderen of te 
anonimiseren; het eHealth-platform mag evenwel het verband tussen het reële 
identificatienummer van een betrokkene en het aan hem toegekend gecodeerd 
identificatienummer bijhouden indien de bestemmeling van de gecodeerde persoonsgegevens 
daarom op een gemotiveerde wijze verzoekt, mits machtiging van de afdeling gezondheid van 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid; het eHealth-platform kan 
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deze opdracht slechts vervullen op vraag van een wetgevende kamer, een instelling van 
sociale zekerheid, de stichting bedoeld in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, het 
Intermutualistisch Agentschap, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, de 
vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in artikel 37, een federaal minister, een federale 
overheidsdienst of een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die onder de federale 
overheid ressorteert; de Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 
en na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en van 
het Beheerscomité, de lijst van de mogelijke instanties die het eHealth-platform kunnen 
vragen om als intermediaire organisatie op te treden, uitbreiden; 
 
 9°  het bevorderen van de naleving van de visie, de strategie, de functionele en technische 
normen, standaarden en specificaties, de basisarchitectuur, evenals het gebruik van het 
samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling en de 
basisdiensten en de verwezenlijking van de programma's en de projecten door zoveel 
mogelijk actoren in de gezondheidszorg; 
 
 10°  het organiseren van de samenwerking met andere overheidsinstanties, ongeacht hun 
overheidsniveau, die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening ». 
 

 B.13.1.  Uit de voormelde doelstellingen en opdrachten blijkt dat het eHealth-platform is 

opgericht om in een beveiligde uitwisseling van bestaande gegevens te voorzien. Het platform 

is derhalve in beginsel niet bevoegd om nieuwe gezondheidsgegevens te verwerven en 

evenmin om gegevens op te slaan. In de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet 

houdende diverse bepalingen (I), waarin de thans bestreden bepalingen oorspronkelijk waren 

ondergebracht, wordt dat laatste punt in herinnering gebracht : 

 

 « Evenmin zal het eHealth-platform instaan voor een centrale opslag van 
persoonsgegevens. Het wordt bevoegd voor het ondersteunen van de veilige elektronische 
uitwisseling van gegevens tussen de diverse actoren in de gezondheidszorg, met respect voor 
de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, maar het zal deze 
persoonsgegevens zelf niet opslaan. Het opslaan van de persoonsgegevens in kwestie blijft 
een opdracht van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg, die op dat vlak derhalve 
hun opdrachten ten volle behouden » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1200/001, 
p. 88). 
 

 De in artikel 5, 5°, bepaalde opdracht om een taakverdeling af te spreken inzake de 

inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens kan derhalve niet leiden 

tot een afspraak waarbij de opslag van gegevens door het platform zelf zou worden verzekerd. 

Het komt de bevoegde rechter toe op de inachtneming van die wettelijke vereiste toe te zien. 
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 B.13.2.  De doelstellingen en opdrachten zijn voor het overige door de wetgever op 

omstandige en nauwkeurige wijze uiteengezet in de voormelde artikelen 4 en 5. 

 

 Aan die vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat, naar luid van het hoger 

aangehaalde artikel 2, de bijzondere regels en voorwaarden waaronder het eHealth-platform 

zijn wettelijke opdrachten vervult, in een bestuursovereenkomst met de Staat moeten worden 

vastgelegd. Die bijzondere regels en voorwaarden dienen immers in overeenstemming te zijn 

met de wettelijke bepalingen. Het staat aan de bevoegde rechter om die overeenstemming te 

controleren. 

 

 B.13.3.  Het eerste middel is niet gegrond in zoverre het betrekking heeft op de 

omschrijving van de doelstellingen en opdrachten van het eHealth-platform. 

 

 

 Ten aanzien van de delegatie aan de Koning 

 

 B.14.  De verzoekende partijen vechten de machtiging aan de Koning aan, vervat in 

artikel 12 van de wet van 21 augustus 2008. 

 

 B.15.  Het bestreden artikel 12 bepaalt : 

 

 « De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van het 
Beheerscomité en na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer, bepalen welke gegevens door welke overheidsinstellingen aan het 
eHealth-platform verplicht en elektronisch worden meegedeeld voor de uitvoering van zijn 
opdrachten, en welke gegevens het eHealth-platform aan welke overheidsinstellingen 
verplicht en elektronisch meedeelt voor de uitvoering van hun opdrachten ». 
 

 B.16.1.  Doordat artikel 22 van de Grondwet aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid 

voorbehoudt om vast te stellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk kan 

worden gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, 

waarborgt het aan elke burger dat geen enkele inmenging in dat recht kan plaatsvinden dan 

krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende 

vergadering. 
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 Een delegatie aan een andere macht is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor 

zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 

tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 

wetgever zijn vastgesteld. 

 

 B.16.2.  In de reeds vermelde memorie van toelichting werd de delegatie aan de Koning 

als volgt verantwoord : 

 

 « Teneinde meervoudige inzamelingen van dezelfde persoonsgegevens te voorkomen, 
kan het echter nuttig zijn dat gegevens die reeds door één overheidsinstelling worden beheerd 
op een efficiënte en veilige wijze ook ter beschikking kunnen worden gesteld van andere 
instanties die de gegevens in kwestie nodig hebben voor het vervullen van hun opdrachten. 
Bijgevolg wordt aan de Koning de mogelijkheid geboden om overheidsinstellingen - dat zijn 
alle mogelijke administratieve overheden (overheidsdiensten, openbare instellingen, …), 
ongeacht hun overheidsniveau (federaal, gewestelijk, …) - bij besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad en na advies van het Beheerscomité van het eHealth-platform en van de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te verplichten om bepaalde 
gegevens die door hen worden beheerd op elektronische wijze mee te delen aan het 
eHealth-platform, opdat dit laatste deze gegevens vervolgens verder zou kunnen overmaken 
aan andere bestemmelingen die ze nodig hebben voor het verrichten van hun taken. Dit zou 
bijvoorbeeld het geval kunnen zijn, in het kader van een geïntegreerd gebruikers- en 
toegangsbeheer, voor de gegevens die zijn opgenomen in het kadaster van de zorgverleners 
bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, kadaster dat 
informatie bevat over de diploma’s en de specialiteiten van de zorgverleners, of voor de 
gegevens opgenomen in de gegevensbank bij het RIZIV met informatie over de erkenningen 
die door het RIZIV worden verleend aan zorgverleners. 
 
 Omgekeerd kan de Koning ook voorzien dat het eHealth-platform bepaalde gegevens 
elektronisch ter beschikking dient te stellen van bepaalde overheidsinstellingen voor het 
uitvoeren van hun respectieve opdrachten » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1200/001, 
pp. 98 en 99). 
 

 B.16.3.  Rekening houdend met de door de wetgever nagestreefde doelstelling, is de 

delegatie aan de Koning voldoende nauwkeurig om te beantwoorden aan de vereiste van 

inachtneming van het wettigheidsbeginsel, zoals het voortvloeit uit artikel 22 van de 

Grondwet. Zij heeft geen betrekking op een opdracht die erin zou bestaan de gegevens te 

bepalen waartoe elke instelling toegang zou hebben. Het is immers de wet die de opdrachten 

van het eHealth-platform vaststelt. Aangezien de delegatie aan de Koning enkel tot doel heeft 

de overheidsinstellingen die wettelijk zijn gemachtigd om toegang te hebben tot persoonlijke 

gegevens, ertoe te verplichten die gegevens door te zenden naar het eHealth-platform om ze 

via dit platform op een beveiligde wijze door te zenden naar andere actoren die wettelijk 
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gemachtigd zijn om er kennis van te nemen, doet zij geen afbreuk aan de door de verzoekende 

partijen aangevoerde bepalingen. 

 

 B.16.4.  Het eerste middel is niet gegrond in zoverre het de delegatie aan de Koning 

betreft. 

 

 

 Ten aanzien van de machtiging om een vereniging zonder winstoogmerk op te richten 

 

 B.17.  De verzoekende partijen vechten tevens de machtiging aan om een bepaalde 

vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarin artikel 37 van de wet van 21 augustus 

2008 voorziet. Zij klagen inzonderheid aan dat de doelstelling van die vereniging zonder 

winstoogmerk niet nader is gepreciseerd, evenmin als de « gegevens » die in het voormelde 

artikel worden bedoeld. 

 

 B.18.  Het bestreden artikel 37 bepaalt : 

 

 « De Staat en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering kunnen samen 
met de verzekeringsinstellingen bedoeld in de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en met verenigingen 
van zorgverleners en zorginstellingen een vereniging zonder winstoogmerk, zoals bedoeld in 
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, oprichten om aan de hand van de 
organisatie van de uitwisseling van klinische gegevens de bevordering van de kwaliteit van de 
medische praktijkvoering en de instanties die daarmee belast zijn te ondersteunen. 
 
 Een vertegenwoordiger van het eHealth-platform neemt met raadgevende stem deel aan 
de vergaderingen van de bestuursorganen van de vereniging. 
 
 Deze vereniging kan worden belast met : 
 
 1°  het vaststellen van de organisatie van de elektronische gegevensstromen voor de 
inzameling, de verwerking en de terbeschikkingstelling van klinische gegevens met 
betrekking tot verstrekkingen die in aanmerking komen voor vergoeding door de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, en het toewijzen van de 
operationele organisatie van deze gegevensstromen aan een of meerdere van haar leden of aan 
het eHealth-platform; 
 
 2°  het vaststellen van de organisatie van registers met betrekking tot verschillende 
klinische domeinen, en het toewijzen van de operationele organisatie van deze registers aan 
een of meerdere van haar leden of aan het eHealth-platform; 



 26

 
 3°  het verwerven en ter beschikking stellen van gecodeerde en anonieme gegevens aan 
het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en aan wetenschappelijke instellingen 
of verenigingen met het oog op het realiseren van wetenschappelijk onderzoek. 
 
 De opdrachten van deze vereniging doen geenszins afbreuk aan de bevoegdheden van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid met betrekking tot het 
verlenen van machtigingen voor de mededelingen van persoonsgegevens die de gezondheid 
betreffen. 
 
 De statuten van deze vereniging worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ministers 
bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. De jaarrekeningen van deze vereniging 
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Begroting ». 
 

 B.19.1.  De opdrachten die aan die vereniging kunnen worden toevertrouwd, worden in 

de memorie van toelichting als volgt verduidelijkt : 

 

 « Deze vzw heeft uiteraard niet de opdracht om een analyse van de gegevens te 
verrichten of zich uit te spreken over de kwaliteit van de zorgen. De betrokken vzw doet 
derhalve op geen enkele wijze afbreuk aan de bevoegdheden van bestaande organen, maar 
voorziet in een leemte om op een transparante, beveiligde en niet commerciële wijze bepaalde 
gegevensstromen in de gezondheidszorg te organiseren » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, 
DOC 52-1200/001, p. 85). 
 

 B.19.2.  De doelstelling die erin bestaat, via de organisatie van de uitwisseling van 

klinische gegevens, de kwaliteit van de medische praktijkvoering te bevorderen en de 

instanties die daarmee zijn belast te ondersteunen, is voldoende nauwkeurig omschreven. 

 

 B.19.3.  Bij gebrek aan aanwijzingen in een andere zin, dient het begrip « gegevens » in 

artikel 37 te worden begrepen zoals gedefinieerd in artikel 3, 9°, van de wet van 21 augustus 

2008 : « persoonsgegevens die de gezondheid betreffen : alle gegevens van persoonlijke aard 

waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke 

of psychische gezondheidstoestand van de natuurlijke persoon die is of kan worden 

geïdentificeerd, met uitzondering van de louter administratieve of boekhoudkundige gegevens 

betreffende de geneeskundige behandelingen of verzorging ». 

 

 B.19.4.  Het komt aan de bevoegde rechter toe om de overeenstemming van de statutaire 

bepalingen en de activiteiten van de betrokken vereniging zonder winstoogmerk met de wet 

van 21 augustus 2008 alsook met andere wettelijke en reglementaire bepalingen, met name de 
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wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 

de verwerking van persoonsgegevens, te controleren. 

 

 B.19.5.  Het eerste middel is niet gegrond in zoverre het de machtiging om een bepaalde 

vereniging zonder winstoogmerk op te richten betreft. 

 

 

 Ten aanzien van het akkoord van de betrokken patiënten 

 

 B.20.  De verzoekende partijen klagen aan dat het akkoord van de betrokken patiënten 

enkel in het geval bedoeld in artikel 5, 4°, van de wet van 21 augustus 2008 zou zijn vereist. 

Dat zou een onvoldoende waarborg bieden voor de eerbiediging van het privéleven met dien 

verstande dat niet alleen een globaal akkoord niet zou volstaan, maar dat bovendien die 

toestemming verplicht zou moeten zijn voor elk van de opdrachten van het eHealth-platform 

en in elk stadium van de verwerking van de medische gegevens die op hen betrekking hebben. 

 

 B.21.  Het hiervoor aangehaalde artikel 5, 4°, vereist dat de betrokken patiënten 

instemmen met de aanduiding, in het in die bepaling bedoelde verwijzingsrepertorium, van de 

actoren in de gezondheidszorg bij wie die gegevens worden bewaard. 

 

 B.22.1.  Weliswaar is het akkoord van de betrokken patiënten niet uitdrukkelijk vereist 

voor andere aan het eHealth-platform toegewezen opdrachten, maar de medische databanken 

waarin de persoonlijke gezondheidsgegevens worden bewaard en waarvoor de wet van 

21 augustus 2008 slechts in een systeem van beveiligde uitwisseling voorziet, blijven 

onverkort onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 Inzonderheid artikel 7 van de voormelde wet van 8 december 1992 voorziet op dat punt 

in een gedetailleerde regeling : 

 

 « § 1.  De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, is verboden. 
 
 § 2.  Het verbod om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van 
toepassing in de volgende gevallen : 
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 a)  wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking met 
dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden 
ingetrokken; de Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bepalen in welke gevallen 
het verbod om gegevens betreffende de gezondheid te verwerken niet door de schriftelijke 
toestemming van de betrokkene ongedaan kan worden gemaakt; 
 
 b)  wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de 
specifieke verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking met 
betrekking tot het arbeidsrecht; 
 
 c)  wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling 
vastgesteld door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid; 
 
 d)  wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bevordering en de bescherming van 
de volksgezondheid met inbegrip van bevolkingsonderzoek; 
 
 e)  wanneer de verwerking om redenen van zwaarwegend algemeen belang verplicht 
wordt door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie; 
 
 f)  wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van vitale belangen van de 
betrokkene of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is 
om zijn toestemming te geven; 
 
 g)  wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het voorkomen van een concreet gevaar 
of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke inbreuk; 
 
 h)  wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene 
zijn openbaar gemaakt; 
 
 i)  wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte; 
 
 j)  wanneer de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde 
of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een 
verwant, of het beheer van de gezondheidsdiensten handelend in het belang van de 
betrokkene en de gegevens worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in 
de gezondheidszorg; 
 
 k)  wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en 
verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad 
overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 
 
 § 3.  De Koning legt, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijzondere voorwaarden 
vast waaraan de verwerking van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens moet voldoen. 
 
 § 4.  Persoonsgegevens betreffende de gezondheid mogen, behoudens schriftelijke 
toestemming van de betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het 
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voorkomen van een dringend gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke 
inbreuk, enkel worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in 
de gezondheidszorg. 
 
 De Koning kan, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen welke categorieën van 
personen als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in de zin van deze wet worden 
beschouwd. 
 
 Bij de verwerking van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens zijn de 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zijn aangestelden of gemachtigden, tot 
geheimhouding verplicht. 
 
 § 5.  Persoonsgegevens betreffende de gezondheid moeten worden ingezameld bij de 
betrokkene. 
 
 Zij kunnen slechts via andere bronnen worden ingezameld op voor waarde dat dit in 
overeenstemming is met de paragrafen 3 en 4 van dit artikel en dat dit noodzakelijk is voor de 
doeleinden van de verwerking of de betrokkene niet in staat is om de gegevens te bezorgen ». 
 

 B.22.2.  De wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat hij niet van de voormelde wet van 

8 december 1992 heeft willen afwijken (artikel 6 van de wet van 21 augustus 2008). De 

waarborgen van die wet blijven derhalve van toepassing, samen met de waarborgen die in de 

wet van 21 augustus 2008 zijn vervat. 

 

 B.22.3.  Voor het overige wordt eraan herinnerd dat het eHealth-platform niet is 

opgericht om gezondheidsgegevens te verwerven of op te slaan, maar om in een beveiligde 

uitwisseling van bestaande gegevens te voorzien. De enige uitzondering daarop, zoals de 

Ministerraad opmerkt, is het voormelde verwijzingsrepertorium, waarvoor de wetgever 

uitdrukkelijk de door de wet van 8 december 1992 vereiste toestemming heeft herhaald. 

 

 B.23.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van het gebruik van het rijksregisternummer 

 

 B.24.  De verzoekende partijen bekritiseren het gebruik van het rijksregisternummer, 

bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de wet van 21 augustus 2008. Die bepalingen zouden geen 

voldoende waarborg bieden voor de eerbiediging van het privéleven, aangezien met het 

rijksregisternummer een koppeling kan worden gemaakt tussen persoonlijke 

gezondheidsgegevens en andere gegevens. 

 

 B.25.1.  Het bestreden artikel 7 bepaalt : 

 

 « Voor de uitvoering van zijn opdrachten heeft het eHealth-platform : 
 
 1°  toegang tot de gegevens die in het Rijksregister zijn opgeslagen; 
 
 2°  het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken ». 
 

 B.25.2.  Het bestreden artikel 8 bepaalt : 

 

 « Bij de mededeling van niet-gecodeerde persoonsgegevens aan en door het 
eHealth-platform worden uitsluitend de identificatienummers bedoeld in artikel 8 van de Wet 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid gebruikt ». 
 

 B.26.1.  De verzoekende partijen zetten weliswaar op omstandige wijze de adviespraktijk 

van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiteen, waaraan zij 

een gebrek aan samenhang verwijten, maar zij laten na om aan te tonen dat het gebruik van 

het rijksregisternummer de eerbiediging van het privéleven daadwerkelijk bedreigt. 

 

 B.26.2.  Tijdens de parlementaire bespreking van de thans bestreden bepaling heeft de 

bevoegde minister de kritiek inzake het gebruik van het rijksregisternummer als volgt 

weerlegd : 

 

 « De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer heeft er zeer 
terecht op gewezen dat de meeste landen voor deze identificatiewijze hebben gekozen en dat 
er nu in Europa een consensus bestaat over het gebruik van een uniek nummer voor 
identificatie in de gezondheidssector. Op het vlak van de informaticabeveiliging is 
aangetoond dat de invoering van een afgeleid nummer slechts weinig meerwaarde biedt. Tot 
slot zou de invoering van een specifiek nummer alleen maar administratieve complicaties met 
zich brengen, die het belang van het eHealth-project sterk zou verminderen. 
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 De meest flagrante gevallen van gekraakte systemen gebeurden precies in landen die over 
een specifiek gezondheidsnummer beschikken. Dat toont aan dat hetgeen telt niet zozeer de 
invoering van dit nummer is, maar wel de totale veiligheid van het systeem. De 
Kruispuntbank heeft op dat vlak haar al 15 jaar lang haar knowhow aangetoond » (Parl. St., 
Kamer, 2007-2008, DOC 52-1257/003, p. 67). 
 

 B.26.3.  Rekening houdend met de waarborgen waarin de wet van 21 augustus 2008 

voorziet met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gezondheidsgegevens 

gedurende de verwerking ervan door het eHealth-platform, is de keuze om gebruik te maken 

van het rijksregisternummer, als identificatiesleutel, in redelijkheid verantwoord. 

 

 B.27.  Het derde middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de onafhankelijkheid van het beheerscomité 

 

 B.28.  De verzoekende partijen voeren aan dat het eHealth-platform niet de vereiste 

waarborgen inzake onafhankelijkheid biedt, doordat de vertegenwoordigers van de gebruikers 

en van de ontvangers van de gegevens zitting hebben in het beheerscomité. 

 

 B.29.1.  Het hiervoor aangehaalde artikel 5, 8°, van de wet van 21 augustus 2008 bepaalt 

dat het eHealth-platform als tussenpersoon optreedt voor het inzamelen, samenvoegen, 

coderen of anonimiseren, en ter beschikking stellen van gegevens nuttig voor de kennis, de 

conceptie, het beheer en de verstrekking van gezondheidszorg. Het eHealth-platform kan die 

opdracht in beginsel slechts vervullen op vraag van een wetgevende kamer, een instelling van 

sociale zekerheid, de stichting bedoeld in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 

van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, het 

Intermutualistisch Agentschap, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, de 

vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in artikel 37, een federaal minister, een federale 

overheidsdienst of een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die onder de federale 

overheid ressorteert. 
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 B.29.2.  Sommige van de voormelde organen kunnen de samenstelling van het 

beheerscomité van het eHealth-platform beïnvloeden, zoals blijkt uit artikel 15, § 1, van de 

wet van 21 augustus 2008 : 

 

 « § 1.  Het eHealth-platform wordt beheerd door een Beheerscomité dat bestaat uit een 
voorzitter, die stemgerechtigd is, en uit éénendertig leden van wie : 
 
 1°  de volgende leden stemgerechtigd zijn : 
 
 a)  zeven leden voorgedragen door het Nationaal Intermutualistisch College; 
 
 b)  zeven zorgverleners voorgedragen door de leden van het Verzekeringscomité van de 
Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
bedoeld in artikel 21, § 1, eerste lid, b) tot e), van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 
onder wie minstens drie vertegenwoordigers van de geneesheren en twee vertegenwoordigers 
van de verzorgingsinstellingen; 
 
 c)  twee leden voorgedragen door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering; 
 
 d)  twee leden voorgedragen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 
 
 e)  één lid voorgedragen door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; 
 
 f)  één lid voorgedragen door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg; 
 
 g)  één lid voorgedragen door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsprodukten; 
 
 2°  de volgende leden raadgevend zijn, behalve voor wat betreft het vastleggen van de 
visie, de missie en het strategisch plan van het eHealth-platform, waarvoor zij stemgerechtigd 
zijn : 
 
 a)  één lid benoemd en ontslagen door de minister bevoegd voor Volksgezondheid; 
 
 b)  één lid benoemd en ontslagen door de minister bevoegd voor Sociale Zaken; 
 
 c)  één lid benoemd en ontslagen door de minister bevoegd voor Informatisering van de 
Staat; 
 
 d)  één lid benoemd en ontslagen door de minister bevoegd voor Begroting; 
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 3°  de volgende leden raadgevend zijn : 
 
 a)  twee leden benoemd en ontslagen door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid uit de vertegenwoordigers in dat Beheerscomité van de meest 
representatieve werkgeversorganisaties en de meest representatieve organisaties van 
zelfstandigen; 
 
 b)  twee leden benoemd en ontslagen door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid uit de vertegenwoordigers in dat Beheerscomité van de meest 
representatieve werknemersorganisaties; 
 
 c)  één lid voorgedragen door de Orde van Geneesheren; 
 
 d)  één lid voorgedragen door de Orde der Apothekers. 
 
 De leden bedoeld in het eerste lid, 1°, en in het eerste lid, 3°, c) en d), worden door de 
Koning benoemd en ontslagen. Ze worden in elk geval ontslagen indien de instantie die ze 
heeft voorgedragen hierom verzoekt. Deze leden worden voor een periode van zes jaar 
benoemd. Deze periode is hernieuwbaar. 
 
 Onder dezelfde voorwaarden worden door de Koning eveneens plaatsvervangers 
benoemd voor de leden van het Beheerscomité. 
 
 De voorzitter wordt door de Koning benoemd, op voorstel van de ministers, voor een 
termijn van zes jaar. De voorzitter is een stemgerechtigde persoon. Bij staking van stemmen 
is zijn stem doorslaggevend ». 
 

 B.30.  De samenstelling van een beheerscomité van een openbare instelling kan op 

zichzelf geen inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven inhouden. 

 

 Uit artikel 15, § 1, van de wet van 21 augustus 2008 blijkt overigens dat het 

beheerscomité bestaat uit personen die afkomstig zijn uit middens die zeer uiteenlopende 

belangen verdedigen, zodat een verzoek vanwege een bepaalde actor niet per se zal worden 

ingewilligd, vermits de beslissingen bij volstrekte meerderheid moeten worden genomen. 

 

 B.31.  Het vierde middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van de vrije keuze van beroepsarbeid en de vrijheid van handel en nijverheid 

 

 B.32.  De verzoekende partijen voeren aan dat de bestreden bepalingen de vrije keuze 

van beroepsarbeid en de vrijheid van handel en nijverheid belemmeren, doordat bepaalde aan 

het eHealth-platform toevertrouwde opdrachten diensten zouden uitmaken die tegen 

vergoeding door private ondernemingen kunnen worden geleverd. 

 

 B.33.1.  Artikel 23, eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een 

menswaardig leven te leiden en het derde lid, 1°, van hetzelfde artikel vermeldt onder de 

economische, sociale en culturele rechten « het recht op de vrije keuze van beroepsarbeid ». 

Die bepaling preciseert niet wat dat recht, waarvan enkel het beginsel wordt uitgedrukt, 

impliceert, aangezien elke wetgever ermee is belast dat recht te waarborgen, overeenkomstig 

artikel 23, tweede lid, « rekening houdend met de overeenkomstige plichten ». 

 

 B.33.2.  Zoals reeds is vermeld in B.6.3, waarborgt artikel 7 van het decreet d’Allarde 

van 2 en 17 maart 1791 de vrijheid van handel en nijverheid. Die bepaling belet niet dat de 

wet de economische bedrijvigheid van personen en ondernemingen regelt. Zij zou enkel 

worden geschonden wanneer zij zonder enige noodzaak en op een wijze die kennelijk 

onevenredig is met het nagestreefde doel zou worden beperkt. 

 

 B.33.3.  Evenmin als de vrijheid van handel en nijverheid kan de vrije keuze van 

beroepsarbeid als een absolute vrijheid worden opgevat. Om het recht op de vrije keuze van 

beroepsarbeid te waarborgen, beschikt de bevoegde wetgever over een ruime 

beoordelingsvrijheid. Het Hof zou de maatregelen om die doelstelling te bereiken, alleen 

kunnen afkeuren wanneer zij voortvloeien uit een kennelijk onredelijk oordeel. 

 

 B.34.  Gelet op de aard van de aan het eHealth-platform toegekende opdrachten en het 

privacygevoelig karakter van de daarin betrokken gegevens kunnen de aangevoerde 

beperkingen niet als kennelijk onredelijk of onevenredig worden beschouwd ten aanzien van 

de doelstelling, die erin bestaat de uitwisseling van gezondheidsgegevens op een maximaal 

beveiligde wijze te laten plaatsvinden. 

 

 B.35.  Het vijfde middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van de regels inzake staatssteun 

 

 B.36.  De verzoekende partijen voeren aan dat de financiering van het eHealth-platform 

een verdoken steunmaatregel zou uitmaken, die op discriminerende wijze afbreuk zou doen 

aan de artikelen 107 en 108 van het VWEU. 

 

 B.37.  Het bestreden artikel 19 bepaalt : 

 

 « Het eHealth-platform kan worden gefinancierd door : 
 
 1°  een jaarlijkse dotatie ingeschreven in de begroting van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 
 
 2°  een jaarlijkse dotatie ingeschreven in de begroting van de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid; 
 
 3°  een jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 
 
 4°  ontvangsten van andere federale overheden; 
 
 5°  opbrengsten van aan gewestelijke, gemeenschaps- of lokale overheden verstrekte 
diensten; 
 
 6°  opbrengsten van aan derden verstrekte diensten; 
 
 7°  mits het akkoord van de minister bevoegd voor Financiën, de opbrengst van de 
plaatsing van financiële reserves; 
 
 8°  schenkingen en legaten; 
 
 9°  toevallige inkomsten ». 
 

 B.38.  Wanneer een taak van algemeen belang, wegens de vereiste bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, aan een openbare instelling wordt toevertrouwd, kan de financiering 

van die instelling niet worden geïnterpreteerd als een mechanisme dat strijdig is met het 

verbod, uitgevaardigd door de in het middel vermelde Europeesrechtelijke bepalingen, om 

staatssteun in te voeren. 
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 B.39.  Het zesde middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van de bevoegdheidverdelende regels 

 

 B.40.  De verzoekende partijen voeren ten slotte aan dat de artikelen 4 en 5, 1°, van de 

wet van 21 augustus 2008 artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen schenden, doordat zij aan het eHealth-platform de opdracht 

zouden geven om het gezondheidsbeleid te ondersteunen en een visie en een strategie te 

ontwikkelen voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening 

en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, zonder begrenzing ten opzichte van het 

gezondheidsbeleid dat tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort. 

 

 B.41.  Artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen wijst de bevoegdheid inzake het gezondheidsbeleid toe aan de gemeenschappen, 

onder voorbehoud van de uitzonderingen die het bepaalt. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van voormeld artikel blijkt duidelijk dat het regelen 

van de uitoefening van de geneeskunst en van de paramedische beroepen niet behoort tot de 

materies die, wat het gezondheidsbeleid betreft, als persoonsgebonden aangelegenheden aan 

de gemeenschappen zijn overgedragen (Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/1, p. 7). 

 

 De principiële bevoegdheid van de gemeenschappen voor het gezondheidsbeleid zou 

evenwel zonder inhoud blijven indien het gemaakte voorbehoud wat de uitoefening van de 

geneeskunst betreft ruim zou worden begrepen en elk aspect van de verhouding tussen 

patiënten en artsen zou omvatten. Een doelmatige uitoefening van de hem toegewezen 

bevoegdheid veronderstelt noodzakelijkerwijze dat de decreetgever in zijn regelgeving 

bepaalde aspecten van die verhouding in aanmerking zou kunnen nemen. 

 

 B.42.  Met toepassing van de aan de federale wetgever voorbehouden bevoegdheid tot 

regeling van de uitoefening van de geneeskunst stelt artikel 35duodecies van het koninklijk 

besluit nr. 78 van 10 november 1967 dat de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit en na 

overleg met het overlegcomité, de regels bepaalt betreffende de structuur en de organisatie 
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van de praktijk van geneesheer. Ter uitvoering hiervan regelt het koninklijk besluit van 3 mei 

1999 de samenstelling van het algemeen medisch dossier van de patiënt en, onder meer, de 

communicatie hierover. 

 

 B.43.1.  De in het geding zijnde bepalingen beogen in hoofdzaak te bevorderen dat de in 

de artikelen 13 en 14 van het koninklijk besluit nr. 78 beoogde communicatie van informatie 

tussen beoefenaars voortaan op elektronische wijze zou geschieden. In dat opzicht zouden zij 

niet het recht kunnen aantasten van de gemeenschappen om hun bevoegdheden inzake 

gezondheidsbeleid uit te oefenen, of om een visie of een strategie te ontwikkelen met 

betrekking tot de inhoud van het beleid inzake gezondheidszorg. 

 

 In de memorie van toelichting van de bestreden wet wordt in dat verband het volgende 

gepreciseerd : 

 

 « Vanzelfsprekend heeft de missie van het eHealth-platform enkel betrekking op de 
aspecten van het gezondheidsbeleid die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren. 
Het in voorkomend geval verlenen van diensten ten behoeve van de onderscheiden 
gemeenschappen dient het voorwerp uit te maken van een samenwerkingsakkoord met deze 
gemeenschappen » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1200/001, p. 88). 
 

 B.43.2.  In zijn antwoord op de vraag die door het Hof is gesteld bij de beschikking van 

ingereedheidbrenging van 17 december 2009, heeft de Ministerraad laten weten dat tot hiertoe 

geen enkel samenwerkingsakkoord werd gesloten met de gemeenschappen. Uit het ontbreken 

van een dergelijk samenwerkingsakkoord kan evenwel niet worden afgeleid dat de federale 

wetgever zijn bevoegdheid zou hebben overschreden. 

 

 B.44.  Het zevende middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 18 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4563, 4592, 4608, 4613, 
4625 en 4627 / 4589 / 4614 / 4618 en 

4621 / 4619 / 4620, 4622, 4623, 4624 en 
4628 / 4626 / 4673, 4674, 4675, 4678, 

4682, 4683, 4706, 4707 en 4708 
 
 

Arrest nr. 30/2010 
van 30 maart 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse 

Gewest van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van 

algemeen belang bestaan, ingesteld door Marie-Noëlle Solvay en anderen, en de prejudiciële 

vragen betreffende de artikelen 6 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet, gesteld door de Raad 

van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  A.  Onderwerp van de beroepen tot vernietiging en van de prejudiciële vragen 
 
 1.  a)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 november 2008 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 november 2008, heeft Marie-Noëlle 
Solvay, wonende te 1310 Terhulpen, chaussée de Bruxelles 115, beroep tot vernietiging 
ingesteld van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 betreffende enkele 
vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan en, in 
ondergeschikte orde, van de artikelen 1 tot 4 en 16 tot 18 van dat decreet (bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2008, tweede editie). 
 
 b)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2008 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 december 2008, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van het voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 en, 
in ondergeschikte orde, van de artikelen 1 tot 4 en 16 tot 18 van dat decreet door de vzw « Le 
poumon vert de La Hulpe », met maatschappelijke zetel te 1310 Terhulpen, rue des 
Combattants 90, Jacques Solvay de la Hulpe, wonende te 1310 Terhulpen, chaussée de 
Bruxelles 115, en Jean-Marie Solvay de la Hulpe, wonende te 1310 Terhulpen, chaussée de 
Bruxelles 115. 
 
 c)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 januari 2009, heeft de vzw « La Hulpe, 
Notre Village », met maatschappelijke zetel te 1310 Terhulpen, avenue Roi Baudouin 19, 
beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 16 en 17 van het voormelde decreet van het 
Waalse Gewest van 17 juli 2008. 
 
 d)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 januari 2009, heeft Alix Walsh, wonende 
te 1310 Terhulpen, chaussée de Bruxelles 117, beroep tot vernietiging ingesteld van het 
voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 en, in ondergeschikte orde, van de 
artikelen 1 tot 4 en 16 tot 18 van dat decreet. 
 
 e)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2009, heeft André Philips, 
wonende te 1081 Brussel, Jetselaan 45, beroep tot vernietiging ingesteld van het voormelde 
decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 en, in ondergeschikte orde, van de artikelen 16 
en 17 van dat decreet. 
 
 f)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2009, heeft de vzw « De 
Vrienden van het Zoniënwoud », met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Jan 
Blockxstraat 14, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 1 tot 4 en 16 tot 18 van het 
voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 en 4627 van de 
rol van het Hof, werden samengevoegd. 
 
 2.  Bij arrest nr. 188.742 van 11 december 2008 in zake de vzw « Association des 
Riverains et Habitants des Communes proches de l’Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South 
Charleroi Airport) », Grégoire Stassin en André Gilliard tegen het Waalse Gewest, 
tussenkomende partij : de nv « Société Wallonne des Aéroports » (afgekort « SOWAER »), 
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waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 december 2008, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 8 van het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen 
waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, 
 
 -  in zoverre het het ministerieel besluit van 25 juli 2005 ‘ betreffende globale 
[vergunning] verstrekt aan NV SOWAER voor de luchthaven Charleroi-Brussels South 
(luchthavenstation (3 000 000 passagiers/jaar), voertuigenparkings (1 600 plaatsen op de 
begane grond en 1 000 plaatsen op de verdiepingen), toegangswegen tot die parkings, banen 
voor het verkeer van vliegtuigen, vliegtuigparkeerplaatsen verbonden aan het 
luchthavenstation, waterzuiveringsstation, technische gebouwen, oliepark (opslag van 
2 430 m³ kerosine en 30 m³ brandstof voor wegverkeer) en opening van nieuwe 
gemeentewegen) ’ bekrachtigt, 
 
 -  en in zoverre het uitsluit dat die vergunning, verstrekt door de Waalse Regering, zoals 
de andere door een administratieve overheid verstrekte vergunningen het voorwerp kan 
uitmaken van een volledige wettigheidstoetsing door de Raad van State op het door een 
belanghebbende ingestelde beroep tot nietigverklaring, in het bijzonder wanneer dat beroep is 
ingesteld vóór de inwerkingtreding van dat decreet, 
 
 -  de regels betreffende de verdeling van de bevoegdheid tussen de Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten, 
 
 -  en de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, al dan niet met elkaar in samenhang 
gelezen, alsook die artikelen in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 9 van het Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998, en met de artikelen 6 en 8 
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden ? ». 
 
 Die zaak is ingeschreven onder nummer 4589 van de rol van het Hof. 
 
 3.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 januari 2009, hebben Paul Fastrez en 
Henriette Fastrez, wonende te 1040 Brussel, Legerlaan 73, beroep tot vernietiging ingesteld 
van het voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 en, in ondergeschikte orde, 
van de artikelen 1 tot 4 en 14 van dat decreet. 
 
 Die zaak is ingeschreven onder nummer 4614 van de rol van het Hof. 
 
 4.  a)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 januari 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 1 tot 6 van het voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 
2008 door Jean-Pierre Olivier, wonende te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Château 
d'Eau 22, Pierre Deneye, wonende te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts 59/A, 
Paul Thiry, wonende te 4400 Flémalle, rue des Béguines 34, Antoine Boxus, wonende te 
4460 Bierset, avenue de la Gare 92, en Willy Roua, wonende te 4460 Bierset, avenue de la 
Gare 83. 
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 b)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2009, heeft de Vlaamse Regering 
beroep tot vernietiging ingesteld van de woorden « Luik-Bierset » en van punt a) in artikel 1, 
1°, en van artikel 6 van het voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4618 en 4621 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 5.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2009, heeft de 
vzw « Inter-Environnement Wallonie », met maatschappelijke zetel te 5000 Namen, 
boulevard du Nord 6, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 1 tot 4 en 18 van het 
voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008. 
 
 Die zaak is ingeschreven onder nummer 4619 van de rol van het Hof. 
 
 6.  a)  Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 26 januari 2009 ter 
post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 27 januari 2009, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van het voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 en, in 
ondergeschikte orde, van de artikelen 1 tot 4 en 18 van dat decreet, respectievelijk door de 
nv « Sartau », met maatschappelijke zetel te 4050 Chaudfontaine, rue de la Béole 52, door de 
vzw « Charleroi South Air Pur », met maatschappelijke zetel te 6120 Nalinnes, rue 
Pétrias 109, en Pierre Grymonprez, wonende te 6120 Nalinnes, rue des Sept Petites 24, door 
de nv « Agrebois », met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, de Broquevillelaan 99, en 
Yves de le Court, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hoogstraat 151, en door Philippe 
Grisard de la Rochette, wonende te 4870 Trooz, rue Bay Bonnet 18. 
 
 b)  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 januari 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van het voormelde decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 en, in 
ondergeschikte orde, van artikel 1, 4°, van dat decreet door Nicole Laloux, wonende te 
4052 Beaufays, route de l’Abbaye 112, François Gevers, wonende te 4870 Trooz, Clos 
Bois-Lemoine 3, Annabelle Denoël-Gevers, wonende te 4870 Trooz, Clos Bois-Lemoine 41, 
Marc Traversin, wonende te 4870 Trooz, Clos Bois-Lemoine 4, Joseph Melard en Chantal 
Michiels, wonende te 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Centenaire 18, Thierry Regout, 
wonende te 4870 Trooz, Clos Bois-Lemoine 27, René Canfin, wonende te 
4632 Magnée-Fléron, rue Résidence Air Pur 32, Georges Lahaye en Jeanine Postelmans, 
wonende te 4632 Soumagne, rue du Centenaire 22, Christophe Dehousse en Christine Lahaye, 
wonende te 4632 Soumagne, rue du Centenaire 5, Jean-Marc Lesoinne, wonende te 
4632 Cerexhe-Heuseux, rue Nonfays 13, Jacques Teheux en Anne-Marie Larock, wonende te 
4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 2, Bernadette Mestdag, wonende te 
4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 25, Jean-François Seraffin en Françoise Mahoux, 
wonende te 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 16, Ferdinand Wallraf en Mariel Jeanne, 
wonende te 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 7, Agnès Fortemps, wonende te 
4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 5, Georges Seraffin en Jeannine Melen, wonende te 
4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 15A, en de vzw « Groupement 
Cerexhe-Heuseux/Beaufays », met maatschappelijke zetel te 4052 Beaufays (Chaudfontaine), 
rue des Grosses Pierres 55. 
 



 5

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4620, 4622, 4623, 4624 en 4628 van de rol 
van het Hof, werden samengevoegd. 
 
 7.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 1 tot 4, 15 en 18 van het voormelde decreet van het Waalse Gewest 
van 17 juli 2008 door de vzw « Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne 
et de ses Affluents », met maatschappelijke zetel te 1421 Eigenbrakel, rue du Try 40, de 
vzw « Réserves Naturelles RNOB », met maatschappelijke zetel te 5000 Namen, rue du 
Wisconsin 3, Stéphane Banneux, wonende te 1440 Kasteelbrakel, rue Nicolas Baudine 18-20, 
en Zénon Darquenne, wonende te 1440 Kasteelbrakel, rue Nicolas Baudine 8. 
 
 Die zaak is ingeschreven onder nummer 4626 van de rol van het Hof. 
 
 8.  a)  Bij arresten nrs. 191.951 en 191.950 van 27 maart 2009 in zake respectievelijk 
Guido Durlet en anderen en Antoine Boxus en Willy Roua tegen het Waalse Gewest, 
tussenkomende partij : de « Société régionale wallonne du Transport », waarvan de expedities 
ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 3 april 2009, heeft de Raad van State de volgende 
prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Kan artikel 6 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, zonder de 
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet te schenden, het Waals Parlement ertoe machtigen het 
ministerieel besluit van 13 september 2006 tot toekenning van een stedenbouwkundige 
vergunning verstrekt aan ' Société régionale wallonne du Transport ' (Gewestelijke Waalse 
Vervoermaatschappij) voor de verlenging van de start- en landingsbaan van de luchthaven 
Luik-Bierset te bekrachtigen, zonder de grond van het dossier en de regelmatigheid van de 
administratieve procedure te onderzoeken ?  
 
 2.  Schendt artikel 6 van het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen 
waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, in zoverre het, wat betreft de 
handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en onthaalgebouwen van de 
gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 13 september 2006 tot toekenning van 
een stedenbouwkundige vergunning verstrekt aan ' Société régionale wallonne du Transport ' 
(Gewestelijke Waalse Vervoermaatschappij) voor de verlenging van de start- en landingsbaan 
van de luchthaven Luik-Bierset bekrachtigt en uitsluit dat die door de Waalse Regering 
afgegeven vergunning, zoals de andere door een administratieve overheid afgegeven 
vergunningen, het voorwerp kan uitmaken van een volledige wettigheidstoetsing door de 
Raad van State op beroep tot vernietiging van een belanghebbende, in het bijzonder wanneer 
dat beroep werd ingesteld vóór de inwerkingtreding van dat decreet,  
 
 -  de regels die de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 
verdelen en 
 
 -  de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang 
onderzocht, alsmede die artikelen in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 9 van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1988, en artikel 10bis van 
de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de richtlijn 97/11/EG van de 
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Raad van 3 maart 1997 en bij de richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003, alsmede met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ? ». 
 
 b)  Bij arresten nrs. 191.953 en 191.952 van 27 maart 2009 in zake respectievelijk 
Philippe Daras en Bernard Croiselet en Paul Fastrez en Henriette Fastrez tegen het Waalse 
Gewest, tussenkomende partij : de nv « Infrabel », waarvan de expedities ter griffie van het 
Hof zijn ingekomen op 3 en 6 april 2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
 « 1.  Kan artikel 14 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, zonder de 
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet te schenden, het Waals Parlement ertoe machtigen, 
om wat betreft het GEN-net en aanhorigheden, toegangs- en aansluitingswegen in verband 
daarmee, het ministerieel besluit van 9 februari 2006 betreffende de globale vergunning 
verstrekt aan de NMBS voor de aanleg en de uitbating van het derde en het vierde spoor op 
Infrabelspoorlijn 124 Brussel-Charleroi tussen de gemeenten Waterloo, Eigenbrakel en Nijvel 
te bekrachtigen, zonder de grond van het dossier en de regelmatigheid van de administratieve 
procedure te onderzoeken ?  
 
 2.  Schendt artikel 14 van het decreet van het Waals Parlement betreffende enkele 
vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, in zoverre het, 
wat betreft het GEN-net en aanhorigheden, toegangs- en aansluitingswegen in verband 
daarmee, het ministerieel besluit van 9 februari 2006 betreffende de globale vergunning 
verstrekt aan de NMBS voor de aanleg en de uitbating van het derde en het vierde spoor op 
Infrabelspoorlijn 124 Brussel-Charleroi tussen de gemeenten Waterloo, Eigenbrakel en Nijvel 
bekrachtigt en uitsluit dat die door de Waalse Regering afgegeven vergunning, zoals de 
andere door een administratieve overheid afgegeven vergunningen, het voorwerp kan 
uitmaken van een volledige wettigheidstoetsing door de Raad van State op beroep tot 
vernietiging van een belanghebbende, in het bijzonder wanneer dat beroep werd ingesteld 
vóór de inwerkingtreding van dat decreet, 
 
 -  de regels die de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 
verdelen en 
 
 -  de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang 
onderzocht, alsmede die artikelen in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 9 van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1988, en artikel 10bis van 
de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de richtlijn 97/11/EG van de 
Raad van 3 maart 1997 en bij de richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003, alsmede met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ? ». 
 
 c)  Bij arrest nr. 192.092 van 31 maart 2009 in zake de vzw « Association des Riverains 
et Habitants des Communes proches de l’Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi 
Airport) » en Bernard Page tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 8 april 2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
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 « 1.  Kan artikel 7 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, zonder de 
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet te schenden, het Waals Parlement ertoe machtigen, 
wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, de stedenbouwkundige vergunning van 
16 september 2003 afgegeven door de gemachtigde ambtenaar van het Directoraat-generaal 
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Erfgoed van Charleroi aan de nv ' SOWAER ' strekkende 
tot de uitvoering van overwelvingswerkzaamheden op de Tintia en de wijziging van het 
bodemreliëf in het noordoostelijk deel van het luchthavengebied te bekrachtigen, zonder de 
grond van het dossier en de regelmatigheid van de administratieve procedure te 
onderzoeken ?  
 
 2.  Schendt artikel 7 van het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen 
waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, in zoverre het, wat betreft de 
handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en onthaalgebouwen van de 
gewestelijke luchthavens, de stedenbouwkundige vergunning van 16 september 2003 
afgegeven door de gemachtigde ambtenaar van het Directoraat-generaal Ruimtelijke 
Ordening, Wonen en Erfgoed van Charleroi aan de nv ' SOWAER ' strekkende tot de 
uitvoering van overwelvingswerkzaamheden op de Tintia en de wijziging van het bodemreliëf 
in het noordoostelijk deel van het luchthavengebied bekrachtigt en uitsluit dat die door de 
Waalse Regering afgegeven vergunning, zoals de andere door een administratieve overheid 
afgegeven vergunningen, het voorwerp kan uitmaken van een volledige wettigheidstoetsing 
door de Raad van State op beroep tot vernietiging van een belanghebbende, in het bijzonder 
wanneer dat beroep werd ingesteld vóór de inwerkingtreding van dat decreet,  
 
 -  de regels die de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 
verdelen en 
 
 -  de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang 
onderzocht, alsmede die artikelen in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 9 van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1988, en artikel 10bis van 
de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de richtlijn 97/11/EG van de 
Raad van 3 maart 1997 en bij de richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003, alsmede met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ? ». 
 
 d)  Bij arrest nr. 192.091 van 31 maart 2009 in zake de vzw « Association des Riverains 
et Habitants des Communes proches de l’Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi 
Airport) » en anderen tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partij : de nv « Société 
Wallonne des Aéroports », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
8 april 2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Kan artikel 9 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, zonder de 
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet te schenden, het Waals Parlement ertoe machtigen, 
wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 27 juli 2005 
betreffende de milieuvergunning verstrekt aan de nv ' SOWAER ' voor de uitbating van de 
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luchthaven Charleroi-Brussels South te bekrachtigen, zonder de grond van het dossier en de 
regelmatigheid van de administratieve procedure te onderzoeken ?  
 
 2.  Schendt artikel 9 van het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen 
waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, in zoverre het, wat betreft de 
handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en onthaalgebouwen van de 
gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 27 juli 2005 betreffende de 
milieuvergunning verstrekt aan de nv ' SOWAER ' voor de uitbating van de luchthaven 
Charleroi-Brussels South bekrachtigt en uitsluit dat die door de Waalse Regering afgegeven 
vergunning, zoals de andere door een administratieve overheid afgegeven vergunningen, het 
voorwerp kan uitmaken van een volledige wettigheidstoetsing door de Raad van State op 
beroep tot vernietiging van een belanghebbende, in het bijzonder wanneer dat beroep werd 
ingesteld vóór de inwerkingtreding van dat decreet,  
 
 -  de regels die de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 
verdelen en 
 
 -  de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang 
onderzocht, alsmede die artikelen in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 9 van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1988, en artikel 10bis van 
de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de richtlijn 97/11/EG van de 
Raad van 3 maart 1997 en bij de richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003, alsmede met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ? ». 
 
 e)  Bij arrest nr. 192.193 van 2 april 2009 in zake de vzw « Action et Défense de 
l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents » en anderen tegen het Waalse 
Gewest, tussenkomende partij : de cvba « Intercommunale du Brabant wallon », waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 mei 2009, heeft de Raad van State de 
volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Is artikel 15 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, in zoverre 
het het ministerieel besluit van 19 juni 2008 ‘ betreffende de globale vergunning verstrekt aan 
de intercommunale IBW voor de bouw en de uitbating van het zuiveringsstation op de Hain, 
92 000 equivalent-inwoners groot, in de gemeente Kasteelbrakel ’ bekrachtigt, gebaseerd op 
motieven die kunnen vallen onder de categorie van de voldoende dringende redenen van 
algemeen belang teneinde, ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, te 
verantwoorden dat het Waals Parlement optreedt in de individuele procedure van afgifte van 
de globale vergunning, waardoor aan die vergunning de waarde wordt verleend van een 
wetgevende handeling en, in voorkomend geval, dat te dezen een uitzondering wordt gemaakt 
op het beginsel van de scheiding der machten, al dan niet ten nadele van de personen die het 
project in rechte betwisten ? 
 
 2.  Kan artikel 15 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, zonder de 
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet te schenden, het Waals Parlement ertoe machtigen de 
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globale vergunning van 19 juni 2008 te bekrachtigen, zonder in voorkomend geval de grond 
van het dossier en inzonderheid de wettigheidskritiek te onderzoeken die de verzoekende 
partijen hebben geformuleerd in het beroep dat hangende is voor de Raad van State ? 
 
 3.  Schendt artikel 15 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 
betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang 
bestaan, in zoverre het het ministerieel besluit van 19 juni 2008 ‘ betreffende de globale 
vergunning verstrekt aan de intercommunale IBW voor de bouw en de uitbating van het 
zuiveringsstation op de Hain, 92 000 equivalent-inwoners groot, in de gemeente 
Kasteelbrakel ’ bekrachtigt en uitsluit dat die door de Waalse Regering afgegeven vergunning, 
zoals de andere door een administratieve overheid afgegeven vergunningen, het voorwerp kan 
uitmaken van een volledige wettigheidstoetsing door de Raad van State op beroep tot 
vernietiging van een belanghebbende, in het bijzonder wanneer dat beroep werd ingesteld 
vóór de inwerkingtreding van dat decreet, 
 
 -  de regels die de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 
verdelen en 
 
 -  de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang 
onderzocht, alsmede die artikelen in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 9 van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1988, en artikel 10bis van 
de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de richtlijn 97/11/EG van de 
Raad van 3 maart 1997 en bij de richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003, alsmede met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ? ». 
 
 f)  Bij arrest nr. 192.192 van 2 april 2009 in zake de vzw « Le poumon vert de 
La Hulpe » en anderen tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partijen : de nv « Codic 
België » en de vennootschap naar Amerikaans recht « Federal Express European Services 
Inc. », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 mei 2009, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Is artikel 16 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, in zoverre 
het het ministerieel besluit van 7 juli 2008 ‘ betreffende de milieuvergunning verstrekt aan 
NV Codic België met als doel de uitbating van een administratief en opleidingscentrum 
bevattende verscheidene technische installaties op een goed gelegen in Terhulpen, 
Brusselsesteenweg 135 ’ bekrachtigt, gebaseerd op motieven die kunnen vallen onder de 
categorie van de voldoende dringende redenen van algemeen belang teneinde, ten aanzien van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, te verantwoorden dat het Waals Parlement optreedt in 
de individuele procedure van afgifte van de milieuvergunning betreffende een privéproject, 
waardoor aan die vergunning de waarde wordt verleend van een wetgevende handeling, en, in 
voorkomend geval, dat te dezen een uitzondering wordt gemaakt op het beginsel van de 
scheiding der machten, al dan niet ten nadele van de personen die het project in rechte 
betwisten ? 
 
 2.  Kan artikel 16 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, zonder de 
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artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet te schenden, het Waals Parlement ertoe machtigen de 
milieuvergunning van 7 juli 2008 te bekrachtigen, zonder, in voorkomend geval, de grond van 
het dossier betreffende de aanvraag tot vergunning en inzonderheid de bestaanbaarheid van 
het project met de bescherming van de site waarop het moet worden gevestigd te 
onderzoeken, terwijl die kwestie de schorsing van de uitvoering van de milieuvergunning 
heeft verantwoord ? 
 
 3.  Schendt artikel 16 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 
betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang 
bestaan, in zoverre het het ministerieel besluit van 7 juli 2008 ‘ betreffende de 
milieuvergunning verstrekt aan NV Codic België met als doel de uitbating van een 
administratief en opleidingscentrum bevattende verscheidende technische installaties op een 
goed gelegen in Terhulpen, Brusselsesteenweg 135 ’ bekrachtigt en uitsluit dat die door de 
Waalse Regering afgegeven vergunning, zoals de andere door een administratieve overheid 
afgegeven vergunningen, het voorwerp kan uitmaken van een volledige wettigheidstoetsing 
door de Raad van State op beroep tot vernietiging van een belanghebbende, in het bijzonder 
wanneer dat beroep werd ingesteld vóór de inwerkingtreding van dat decreet, 
 
 -  de regels die de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 
verdelen en 
 
 -  de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang 
onderzocht, alsmede die artikelen in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 9 van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1988, en artikel 10bis van 
de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de richtlijn 97/11/EG van de 
Raad van 3 maart 1997 en bij de richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003, alsmede met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ? ». 
 
 g)  Bij arrest nr. 192.197 van 2 april 2009 in zake de vzw « Le poumon vert de 
La Hulpe » en anderen tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partijen : nv « Codic 
België » en de vennootschap naar Amerikaans recht « Federal Express European Services 
Inc. », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 mei 2009, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Is artikel 17 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, in zoverre 
het het ministerieel besluit van 4 juni 2008 ‘ betreffende de [stedenbouwkundige vergunning] 
verstrekt aan de NV Codic België met als doel de [bouw] van een administratief en 
opleidingscentrum bevattende verscheidene technische installaties op een goed gelegen in 
Terhulpen, Brusselsesteenweg 135 ’ bekrachtigt, gebaseerd op motieven die kunnen vallen 
onder de categorie van de voldoende dringende redenen van algemeen belang teneinde, ten 
aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, te verantwoorden dat het Waals 
Parlement optreedt in de individuele procedure van afgifte van de stedenbouwkundige 
vergunning betreffende een privéproject, waardoor aan die vergunning de waarde wordt 
verleend van een wetgevende handeling, en, in voorkomend geval, dat te dezen een 
uitzondering wordt gemaakt op het beginsel van de scheiding der machten, al dan niet ten 
nadele van de personen die het project in rechte betwisten ? 
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 2.  Kan artikel 17 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 betreffende 
enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan, zonder de 
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet te schenden, het Waals Parlement ertoe machtigen de 
stedenbouwkundige vergunning van 4 juni 2008 te bekrachtigen, zonder, in voorkomend 
geval, de grond van het dossier en inzonderheid de bestaanbaarheid van het project met de 
goede ruimtelijke ordening in tegenwoordigheid van een blijkbaar onwettig gewestplan 
alsmede de bestaanbaarheid met de wettelijke bepalingen betreffende de gevolgen van de 
bescherming van de site te onderzoeken, terwijl die vaststellingen tot de schorsing van de 
uitvoering van de door het gemeentecollege afgegeven vergunning hebben geleid ? 
 
 3.  Schendt artikel 17 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 
betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang 
bestaan, in zoverre het het ministerieel besluit van 4 juni 2008 ‘ betreffende de 
[stedenbouwkundige vergunning] verstrekt aan de NV Codic België met als doel de [bouw] 
van een administratief en opleidingscentrum bevattende verscheidende technische installaties 
op een goed gelegen in Terhulpen, Brusselsesteenweg 135 ’ bekrachtigt en uitsluit dat die 
door de Waalse Regering afgegeven vergunning, zoals de andere door een administratieve 
overheid afgegeven vergunningen, het voorwerp kan uitmaken van een volledige 
wettigheidstoetsing door de Raad van State op beroep tot vernietiging van een 
belanghebbende, in het bijzonder wanneer dat beroep werd ingesteld vóór de 
inwerkingtreding van dat decreet, 
 
 -  de regels die de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten 
verdelen en 
 
 -  de artikelen 10, 11, 13 en 23 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang 
onderzocht, alsmede die artikelen in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 9 van het 
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1988, en artikel 10bis van 
de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de richtlijn 97/11/EG van de 
Raad van 3 maart 1997 en bij de richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003, alsmede met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 
4707 en 4708 van de rol van het Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 B.  Rechtspleging 
 
 1.  In de zaken nrs. 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 en 4627 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vennootschap naar Amerikaans recht « Federal Express European Services Inc. », 
waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 19808 Wilmington, Delaware, USA, 
Orange Street 1209, en waarvan de exploitatiezetel is gevestigd te 1000 Brussel, Sinter-
Goedeleplein 14, in alle zaken; 
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 -  de nv « Codic België », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 130, in alle zaken; 
 
 -  Marie-Noëlle Solvay, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe en de 
vzw « Le poumon vert de La Hulpe », in de zaak nr. 4627; 
 
 -  de Waalse Regering, in alle zaken. 
 
 De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend, de Waalse Regering, 
in alle zaken, de nv « Codic België », de vennootschap naar Amerikaans recht « Federal 
Express European Services Inc. », en Marie-Noëlle Solvay en anderen, in de zaak nr. 4627, 
hebben memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Vandenput, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de 
zaken nrs. 4563, 4592 en 4613, en voor de tussenkomende partijen Marie-Noëlle Solvay en 
anderen, in de zaak nr. 4627; 
 
 .  Mr. M. Pilcer, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de 
zaken nrs. 4608 en 4625; 
 
 .  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak 
nr. 4627; 
 
 .  Mr. Q. de Radiguès, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Codic België », in 
alle zaken; 
 
 .  Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vennootschap naar 
Amerikaans recht « Federal Express European Services Inc. », in alle zaken; 
 
 .  Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 
 2.  In de zaak nr. 4589 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l’Aéroport, 
B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) », waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd te 6044 Roux, rue Jean Jaurès 29, Grégoire Stassin, wonende te 6043 Ransart, rue 
d’Heppignies 29, en André Gilliard, wonende te 6040 Jumet, rue du Carrosse 14; 
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 -  de nv « Société Wallonne des Aéroports » (afgekort « SOWAER »), waarvan de 
maatschappelijke zetel is gevestigd te 5100 Jambes, chaussée de Liège 624; 
 
 -  de Waalse Regering. 
 
 De nv « Société Wallonne des Aéroports » en de Waalse Regering hebben memories van 
antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse 
Regering en voor de nv « Société Wallonne des Aéroports »; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 
 3.  In de zaak nr. 4614 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 10 november 2009 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 2 december 2009 na de partijen te hebben uitgenodigd 
in een uiterlijk op 25 november 2009 in te dienen aanvullende memorie waarvan zij binnen 
dezelfde termijn een kopie uitwisselen, te antwoorden op de volgende vraag : 
 
 « Heeft de vergunning bedoeld in artikel 14 van het voormelde decreet van het Waalse 
Gewest van 17 juli 2008 betrekking op één van de industriële activiteiten opgesomd in 
bijlage I van de richtlijn de 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 
2008 ‘ inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging ’, aangevoerd in het 
tweede middel ? ». 
 
 De verzoekende partijen en de Waalse Regering hebben aanvullende memories 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Vandenput, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 
 4.  In de zaken nrs. 4618 en 4621 
 
 De Waalse Regering heeft memories ingediend, de verzoekende partijen hebben 
memories van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook memories van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. L. Misson en Mr. A. Kettels, advocaten bij de balie te Luik, voor de verzoekende 
partijen in de zaak nr. 4618; 
 
 .  Mr. E. Maes loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 4621; 
 
 .  Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 
 5.  In de zaak nr. 4619 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 6.  In de zaken nrs. 4620, 4622, 4623, 4624 en 4628 
 
 De Waalse Regering heeft memories ingediend, de verzoekende partijen hebben 
memories van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook memories van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Bij aangetekende brief van 24 november 2009 hebben de nv « Agrebois » en 
Yves de le Court, verzoekende partijen in de zaak nr. 4623, het Hof laten weten dat ze afstand 
van geding doen. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Brusselmans, advocaat bij de balie te Namen, voor de verzoekende partijen in de 
zaken nrs. 4620, 4622, 4623 en 4624; 
 
 .  Mr. L. Dehin, tevens loco Mr. C. Brüls, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
verzoekende partijen in de zaak nr. 4628; 
 
 .  Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers M. Melchior en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 
 7.  In de zaak nr. 4626 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 8.  In de zaken nrs. 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 en 4708 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Guido Durlet, wonende te 3770 Riemst-Millen, Genendries 19, Angela Verweij, 
wonende te 3770 Riemst-Vroenhoven, Krijtstraat 4, Chretien Bruninx, wonende te 
3770 Genoelselderen, Sint-Maartenstraat 88, Hans Hoff, wonende te 3770 Riemst, 
Waterstraat 25, en Michel Raeds, wonende te 3740 Bilzen-Spouwen, Rode Kruislaan 115, in 
de zaak nr. 4673; 
 
 -  Antoine Boxus, wonende te 4460 Bierset, avenue de la Gare 92, en Willy Roua, 
wonende te 4460 Bierset, avenue de la Gare 83, in de zaak nr. 4674; 
 
 -  de « Société régionale wallonne du Transport », waarvan de zetel is gevestigd te 
5100 Namen, avenue Gouverneur Bovesse 96, in de zaken nrs. 4673 en 4674; 
 
 -  Paul Fastrez en Henriette Fastrez, wonende te 1040 Brussel, Legerlaan 73, in de zaak 
nr. 4678; 
 
 -  de nv « Société Wallonne des Aéroports », waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd te 5100 Jambes, chaussée de Liège 624, in de zaak nr. 4683; 
 
 -  de vzw « Le poumon vert de La Hulpe », Jacques Solvay de la Hulpe, 
Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe en Alix Walsh, in de zaken nrs. 4707 en 
4708; 
 
 -  de nv « Codic België », in de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 -  de vzw « Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses 
Affluents », de vzw « Réserves Naturelles RNOB », Stéphane Banneux en Zénon Darquenne, 
in de zaak nr. 4706; 
 
 -  de vzw « De Vrienden van het Zoniënwoud », in de zaak nr. 4708; 
 
 -  de vennootschap naar Amerikaans recht « Federal Express European Services Inc. », in 
de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 -  de Waalse Regering, in alle zaken. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Guido Durlet en anderen, in de zaak nr. 4673; 
 
 -  Antoine Boxus en Willy Roua, in de zaak nr. 4674; 
 
 -  Paul Fastrez en Henriette Fastrez, in de zaak nr. 4678; 
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 -  de vzw « Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses 
Affluents » en anderen, in de zaak nr. 4706; 
 
 -  de vzw « Le poumon vert de La Hulpe » en anderen, in de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 -  de vennootschap naar Amerikaans recht « Federal Express European Services Inc. », in 
de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 -  de nv « Codic België », in de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 -  de vzw « De Vrienden van het Zoniënwoud », in de zaak nr. 4708; 
 
 -  de Waalse Regering, in de zaken nrs. 4673, 4674, 4678, 4706, 4707 en 4708. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vzw « Action et Défense de 
l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents » en anderen, in de zaak 
nr. 4706, en voor de vzw « De Vrienden van het Zoniënwoud », in de zaak nr. 4708; 
 
 .  Mr. T. Vandenput, advocaat bij de balie te Brussel, voor Paul Fastrez en Henriette 
Fastrez, in de zaak nr. 4678, en voor de vzw « Le poumon vert de La Hulpe » en anderen, in 
de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 .  Mr. Q. de Radiguès, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Codic België », in de 
zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 .  Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vennootschap naar Amerikaans 
recht « Federal Express European Services Inc. », in de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 .  Mr. F. Haumont, advocaat bij de balie te Brussel, en Mr. F. Guérenne, advocaat bij de 
balie te Nijvel, voor de nv « Société Wallonne des Aéroports », in de zaak nr. 4683, en voor de 
Waalse Regering, in de zaken nrs. 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 en 4708; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
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 C.  Heropening van de debatten 
 
 Bij brieven van 9, 11, 17, 18 en 22 december 2009 hebben de verzoekende partijen in de 
zaak nr. 4628 (9.12), de verzoekende partijen in de zaken nrs. 4563, 4592 en 4613 (11.12), de 
tussenkomende partijen in de zaak nr. 4627 (11.12), de verzoekende partijen in de zaak 
nr. 4614 (11.12), de verzoekende partijen in de zaken nrs. 4620, 4622 en 4624 (17.12), de 
verzoekende partijen in de zaken nrs. 4618 en 4621 (18.12), de verzoekende partij in de zaak 
nr. 4627 (22.12), de verzoekende partij in de zaak nr. 4619 (22.12), de verzoekende partijen in 
de zaak nr. 4626 (22.12), alsmede de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter in de 
zaken nrs. 4678, 4707 en 4708 (11.12 en 22.12) en 4706 (22.12), die de verspreiding in de 
pers van nieuwe elementen aanvoeren, het Hof verzocht de debatten te heropenen. 
 
 Bij beschikkingen van 17 en 22 december 2009 heeft het Hof, na de Waalse Regering te 
hebben uitgenodigd de stukken waarvan sprake in de voormelde verzoeken tot heropening 
van de debatten uiterlijk op 7 januari 2010 ter griffie neer te leggen en binnen dezelfde 
termijn een afschrift ervan mede te delen aan de andere partijen, de debatten in alle zaken 
heropend en de terechtzitting bepaald op 12 januari 2010 teneinde de partijen ertoe in staat te 
stellen zich nader te verklaren over die stukken. 
 
 Bij op 5 januari 2010 ter post aangetekende brief, ter griffie ingekomen op 6 januari 
2010, heeft de Waalse Regering het Hof de voormelde stukken medegedeeld. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Vandenput, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de 
zaken nrs. 4563, 4592, 4613 en 4614, voor de tussenkomende partijen Marie-Noëlle Solvay 
en anderen, in de zaak nr. 4627, voor Paul Fastrez en Henriette Fastrez, in de zaak nr. 4678, 
en voor de vzw « Le poumon vert de La Hulpe » en anderen, in de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 .  Mr. T. Vandenput loco Mr. M. Pilcer, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen in de zaken nrs. 4608 en 4625; 
 
 .  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de 
zaken nrs. 4619, 4626 en 4627, voor de vzw « Action et Défense de l’Environnement de la 
vallée de la Senne et de ses Affluents » en anderen, in de zaak nr. 4706, en voor de vzw « De 
Vrienden van het Zoniënwoud », in de zaak nr. 4708; 
 
 .  Mr. Q. de Radiguès, advocaat bij de balie te Brussel, voor de nv « Codic België », in de 
samengevoegde zaken nrs. 4563 en andere en in de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 .  Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vennootschap naar 
Amerikaans recht « Federal Express European Services Inc. », in de samengevoegde zaken 
nrs. 4563 en andere, en in de zaken nrs. 4707 en 4708; 
 
 .  Mr. F. Guérenne, advocaat bij de balie te Nijvel, tevens loco Mr. F. Haumont, advocaat 
bij de balie te Brussel, voor de nv « Société Wallonne des Aéroports », in de zaken nrs. 4589 
en 4683; 
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 .  Mr. A. Kettels, tevens loco Mr. L. Misson, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
verzoekende partijen in de zaak nr. 4618, en voor Guido Durlet en anderen, in de zaak nr. 4673, 
en voor Antoine Boxus en Willy Roua, in de zaak nr. 4674; 
 
 .  Mr. E. Maes loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 4621; 
 
 .  Mr. D. Brusselmans, advocaat bij de balie te Namen, voor de verzoekende partijen in de 
zaken nrs. 4620, 4622 en 4624; 
 
 .  Mr. L. Dehin, tevens loco Me C. Brüls, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
verzoekende partijen in de zaak nr. 4628; 
 
 .  Mr. P. Lambert, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering, in alle zaken; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 18 februari 2010 heeft het Hof alle zaken samengevoegd. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Bij beschikking van 18 februari 2010 heeft het Hof alle zaken samengevoegd met het oog op het onderzoek 
van verschillende bepalingen van internationaal recht en van het recht van de Europese Unie. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Bij het Hof zijn verscheidene beroepen tot vernietiging en prejudiciële vragen 

aanhangig gemaakt betreffende de bestaanbaarheid van het decreet van het Waalse Gewest 

van 17 juli 2008 « betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van 

algemeen belang bestaan » met inzonderheid de artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 4°, van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met verscheidene bepalingen van internationaal 

recht en van het recht van de Europese Unie. 
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 Bepaalde artikelen van het voormelde decreet van 17 juli 2008 maken zowel het 

voorwerp uit van beroepen tot vernietiging als van prejudiciële vragen. 

 

 B.1.2.  Bij brief van 24 november 2009 hebben de verzoekende partijen in de zaak 

nr. 4623 aan het Hof laten weten dat zij afstand doen van hun beroep. 

 

 Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst. 

 

 

 Ten aanzien van het bestreden decreet 

 

 B.2.1.  De artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008 voeren een procedure sui 

generis in na afloop waarvan de decreetgever zich de bevoegdheid voorbehoudt om de 

stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de globale vergunningen met 

betrekking tot bepaalde categorieën van handelingen en werken die limitatief zijn opgesomd 

in artikel 1 van het decreet te verlenen.  

 

 B.2.2.1.  Die artikelen bepalen : 

 

 « Artikel 1.  De dringende redenen van algemeen belang zijn aangetoond voor de 
toekenning van de stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de globale 
vergunningen met betrekking tot volgende handelingen en werken : 
 
 1°  volgende handelingen en werken voor de inrichting van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens Luik-Bierset en Charleroi-Brussels South : 
 
 a)  wat betreft de luchthaven Luik-Bierset : 
 
 -  de uitbreiding van de vrachtzone Noord voor de vliegtuigparkings en de toekomstige 
vrachthallen; 
 
 -  de randweg en de zuidelijke taxibaan; 
 
 -  de vestiging van de vierde tank van het oliepark; 
 
 -  het TGV-vrachtstation; 
 
 -  de uitbreiding van de voertuigenparking bezuiden de autosnelweg; 
 
 -  het toekomstige kantoorgebouw; 
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 b)  wat betreft de luchthaven Charleroi-Brussels South : 
 
 - de verlenging van de baan, met inbegrip van de oprijwegen en de verlenging van de 
noordelijke taxibaan daartussen in; 
 
 - de verkeerstoren en de radar; 
 
 - de uitbreiding van de vliegtuigparking; 
 
 - de aanleg van de ontdooiingsruimtes; 
 
 - de wegverbinding R3-luchthaven; 
 
 - de ringweg en de zuidelijke taxibaan; 
 
 - de uitbreiding van het luchthavenstation; 
 
 - de uitbreiding van de voertuigenparking; 
 
 - het spoorwegstation en de spoorwegeninfrastructuren; 
 
 2°  ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale 
overheid, het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het 
meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de N.M.B.S., de handelingen en werken op het 
grondgebied van het Waalse Gewest in verband met het GEN; 
 
 3° in het kader van de uitvoering van het gewestelijk structuurplan (deel 3, punt 1.4), 
aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999, de handelingen en werken in verband 
met de structurerende openbaar-vervoersmodi voor Charleroi, Luik, Namen en Bergen; 
 
 4° de ontbrekende schakels in het wegen- en waterwegennet op het grondgebied van het 
Waalse Gewest van het trans-Europese vervoersnet bedoeld in Beschikking nr. 884/2004/EG 
van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Beschikking 
nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-
Europees vervoersnet. 
 
 Art. 2.  Wanneer de handelingen en werken, opgesomd in artikel 1, beoogd zijn in artikel 
84 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en 
Energie, wordt de vergunning verstrekt door de Regering of haar gemachtigde op de wijze en 
met de voorwaarden vastgesteld in artikel 127 van hetzelfde Wetboek, met inbegrip van de 
wijzen en voorwaarden waarvan sprake in § 3 van dat artikel. 
 
 Wanneer de handelingen en werken, opgesomd in artikel 1, een vestiging betreffen in de 
zin van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, wordt artikel 13, 
lid 2, van dat decreet toegepast. 
 
 In afwijking van leden 1 en 2 wordt de vergunningsaanvraag waarvan het bericht van 
ontvangst of de indiening voorafgaan aan de inwerkingtreding van dit decreet verder 
behandeld volgens de voor die datum vigerende bepalingen.  
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 Art. 3.  Binnen de vijfenveertig dagen na toekenning ervan legt de Regering de 
stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning of de globale vergunning betreffende 
de handelingen en werken waarvan sprake in artikel 1 voor aan het Waalse Parlement. De 
vergunningen waarvan sprake in artikel 2, lid 3, worden aan het Parlement voorgelegd binnen 
de vijfenveertig dagen na ontvangst ervan door de Regering. 
 
 Het Waals Parlement ratificeert de voorgelegde vergunning binnen de zestig dagen te 
rekenen van de indiening van het vergunningsdossier bij het bureau van het Waalse 
Parlement. Wanneer er geen enkel ratificatiedecreet is goedgekeurd binnen voormelde 
termijn, wordt de vergunning geacht niet verstrekt te zijn. 
 
 De termijnen waarvan sprake in leden 1 en 2 worden geschorst tussen 16 juli en 
15 augustus. 
 
 De door het Waalse Parlement geratificeerde vergunning is uitvoerbaar te rekenen van de 
bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad  en de vergunning wordt door de 
Regering verstuurd overeenkomstig de bepalingen van hetzelfde Wetboek of overeenkomstig 
het decreet van 11 maart 1999. 
 
 Art. 4.  Wanneer een vergunningsaanvraag een geringe wijziging in een door het Waals 
Parlement geratificeerde vergunning betreft, volgt de aanvraag de regels van het gemene recht 
van hetzelfde Wetboek of van hetzelfde decreet ». 
 

 B.2.2.2.  Tot op heden werden drie decreten aangenomen volgens de procedure bedoeld 

in de artikelen 1 tot 4 van decreet van 17 juli 2008. 

 

 -  het decreet van het Waalse Gewest van 6 november 2008 « tot goedkeuring [lees : 

houdende verlening] van de eenmalige vergunning afgegeven met het oog op de 

tenuitvoerlegging van de antenne van Gosselies van de lichte metro van Charleroi, 

overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor 

dringende redenen van algemeen belang bestaan » (Belgisch Staatsblad van 20 november 

2008);  

 

 -  het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2009 « ter bekrachtiging [lees : 

houdende verlening] van de vergunning afgeleverd voor de aanleg van een weg van het type 

RGG (E420) tussen Frasnes-lez-Couvin en Brûly (singelweg Couvin en verkeersverbinding 

Couvin-Brûly) overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen 

waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » (Belgisch Staatsblad van 

20 februari 2009); 
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 - het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring [lees : 

verlening] van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de 

verbinding ‘ Parc-Sud ’ van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 

17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen 

belang bestaan » (Belgisch Staatsblad van 16 april 2009), waarbij dat decreet het voorwerp 

uitmaakt van een beroep tot vernietiging dat hangende is voor het Hof (zaak nr. 4687). 

 

 B.2.3.  De artikelen 5 tot 17 van het decreet van 17 juli 2008 hebben tot doel reeds 

toegekende vergunningen te bekrachtigen.  

 

 B.2.4.  Die artikelen bepalen : 

 

 « Art. 5.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 25 augustus 
2005 betreffende milieuvergunning verstrekt aan NV SAB voor de luchthaven Luik-Bierset. 
 
 Art. 6.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 13 september 
2006 tot, toekenning van een stedenbouwkundige vergunning verstrekt aan ‘ Société régionale 
wallonne du Transport ’ (Gewestelijke Waalse Vervoermaatschappij) voor de verlenging van 
de start- en landingsbaan van de luchthaven Luik-Bierset. 
 
 Art. 7.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 16 september 
2003 afgeleverd door de gemachtigd ambtenaar van het Directoraat-generaal Ruimtelijke 
Ordening, Wonen en Erfgoed van Charleroi aan de NV SOWAER strekkende tot de 
uitvoering van overwelvingswerkzaamheden op de Tintia en de wijziging van het bodemreliëf 
in het noordoostelijk deel van het luchthavengebied. 
 
 Art. 8.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 25 juli 2005 
betreffende globale verstrekt aan NV SOWAER voor de luchthaven Charleroi-Brussels South 
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(luchthavenstation (3.000.000 passagiers/jaar), voertuigenparkings (1.600 plaatsen op de 
begane grond en 1.000 plaatsen op de verdiepingen), toegangswegen tot die parkings, banen 
voor het verkeer van vliegtuigen, vliegtuigparkeerplaatsen verbonden aan het 
luchthavenstation, waterzuiveringsstation, technische gebouwen, oliepark (opslag van 
2.430 m3 kerosine en 30 m3 brandstof voor wegverkeer) en opening van nieuwe 
gemeentewegen). 
 
 Art. 9.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 27 juli 2005 
betreffende de milieuvergunning verstrekt aan de NV SOWAER voor de uitbating van de 
luchthaven Charleroi-Brussels South. 
 
 Art. 10. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, de stedenbouwkundige vergunning van 
17 juli 2007 afgeleverd door de gemachtigd ambtenaar van het Directoraat-generaal 
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Erfgoed van Charleroi aan Belgocontrol (ILS) strekkende 
tot de verandering en de verplaatsing van het Glide Path, de installatie van een DME- en 
FFM-antenne en tevens de vervanging van de localiser-antenne van ILS 25. 
 
 Art. 11.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, de stedenbouwkundige vergunning van 
31 januari 2008 afgeleverd door de gemachtigd ambtenaar van het Directoraat-generaal 
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Erfgoed van Charleroi aan de NV SOWAER strekkende tot 
de uitbreiding van de noordelijke taxibaan, met inbegrip van de aanleg van nieuwe banen 
voor het vliegverkeer met een oppervlakte van 94.000 m2 (verlenging van de nieuwe taxibaan 
tot drempel 07), de aanleg van opritten naar de baan, de aanleg van een zijbaan, de nieuwe 
dienstweg binnen in de luchthavenlocatie met een oppervlakte van 5.500 m2 en de omleiding 
van de rue Santos Dumont over een 200 m lang wegvak. 
 
 Art. 12.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, de stedenbouwkundige vergunning van 
14 maart 2008 afgeleverd door de gemachtigd ambtenaar van het Directoraat-generaal 
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Erfgoed van Charleroi aan de NV SOWAER strekkende tot 
de uitvoering van technische werkzaamheden voor de vestiging, de aanleg en de aansluiting 
van de gezamenlijke materialen die de aanpassing vormen tot Categorie III van approach 25 
en de daarmee verbonden verkeerswegen. 
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 Art. 13.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft het GEN-net en aanhorigheden, toegangs- en aansluitingswegen in verband 
daarmee, het ministerieel besluit van 19 april 2005 betreffende de globale vergunning 
verstrekt aan de N.M.B.S. voor de aanleg en de uitbating van het derde en het vierde spoor op 
Infrabelspoorlijn 161 Brussel-Namen tussen Terhulpen en Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
 
 Art. 14.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  wat betreft het GEN-net en aanhorigheden, toegangs- en aansluitingswegen in verband 
daarmee, het ministerieel besluit van 9 februari 2006 betreffende de globale vergunning 
verstrekt aan de N.M.B.S. voor de aanleg en de uitbating van het derde en het vierde spoor op 
Infrabelspoorlijn 124 Brussel-Charleroi tussen de gemeenten Waterloo, Eigenbrakel en 
Nijvel. 
 
 Art. 15.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  het ministerieel besluit van 19 juni 2008 betreffende de globale vergunning verstrekt 
aan de intercommunale IBW voor de bouw en de uitbating van het zuiveringsstation op de 
Hain, 92.000 equivalent-inwoners groot, in de gemeente Kasteelbrakel. 
 
 Art. 16.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 
 
 -  het ministerieel besluit van 7 juli 2008 betreffende de milieuvergunning verstrekt aan 
NV Codic België met als doel de uitbating van een administratief en opleidingscentrum 
bevattende verscheidene technische installaties op een goed gelegen in Terhulpen, 
Brusselsesteenweg 135. 
 
 Art. 17.  De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd : 
 
 -  het ministerieel besluit van 4 juni 2008 betreffende de milieuvergunning verstrekt aan 
de NV Codic België met als doel de uitbating van een administratief en opleidingscentrum 
bevattende verscheidene technische installaties op een goed gelegen in Terhulpen, 
Brusselsesteenweg 135 ». 
 

 B.2.5.  Het decreet is, krachtens artikel 18 ervan, in werking getreden op de dag van de 

bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 25 juli 2008. 
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 Ten aanzien van de samengevoegde zaken in het raam van de procedure van prejudiciële 

verwijzing 

 

 B.3.1.1.  In de zaken nrs. 4620, 4622, 4623, 4624 en 4628 hebben verscheidene 

natuurlijke personen en rechtspersonen een beroep ingediend dat in hoofdorde strekt tot de 

vernietiging van het volledige bestreden decreet. 

 

 De verzoekers in de zaken nr. 4620, de nv « Sartau » en nr. 4624, 

Philippe Grisard de la Rochette, zijn eigenaars van percelen die zijn gelegen in de nabijheid 

van het tracé van de autowegverbinding tussen Cerexhe-Heuseux en Beaufays. Die percelen 

worden beoogd in ministeriële onteigeningsbesluiten, onteigening die wordt verantwoord 

door de aanleg van die verbinding. 

 

 De eerste zestien verzoekers in de zaak nr. 4628 wonen in de nabijheid van het tracé van 

de autowegverbinding tussen Cerexhe-Heuseux en Beaufays. De zeventiende verzoekende 

partij in die zaak, de vzw « Groupement Cerexhe-Heuseux-Beaufays » heeft als 

maatschappelijk doel met name de aanleg van die autowegverbinding te bestrijden. 

 

 De eerste verzoekende partij in de zaak nr. 4622, de vzw « Charleroi South Air Pur », 

heeft als maatschappelijk doel de levenskwaliteit van de bewoners van de zuidelijke rand van 

Charleroi te behartigen. De tweede verzoeker in diezelfde zaak, Pierre Grymonprez, is 

gedomicilieerd in de nabijheid van het tracé dat werd voorbestemd voor de wegsectie van de 

E420 die een uitrit ten zuiden van de Charleroi verschaft. 

 

 B.3.1.2.  De verwezenlijking van die autowegverbindingen valt onder de activiteiten die 

zijn opgesomd in bijlage I bij het Verdrag van Aarhus « betreffende toegang tot informatie, 

inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden » en in 

bijlage I bij de richtlijn 85/337/EEG « betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten ». 

 

 B.3.2.  In de zaak nr. 4619 vordert de vzw « Inter-Environnement Wallonie » de 

vernietiging van de artikelen 1 tot 4 en 18 van het bestreden decreet. 
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 Die vereniging heeft met name tot doel « het beschermen van de integriteit en de 

diversiteit van het leefmilieu en het bevorderen van een leefmilieu van hoge kwaliteit » op het 

grondgebied van het Waalse Gewest. 

 

 B.3.3.1.  De beroepen ingesteld in de samengevoegde zaken nrs. 4618 en 4621 strekken 

tot de vernietiging van de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet alsmede van de 

artikelen 5 en 6 ervan, waarbij respectievelijk het ministerieel besluit van 25 augustus 2005 

tot toekenning van een milieuvergunning voor de uitbating van de luchthaven van 

Luik-Bierset en het ministerieel besluit van 13 september 2006 tot toekenning van een 

stedenbouwkundige vergunning met het oog op de verlenging van de hoofdbaan van de 

luchthaven van Luik-Bierset worden bekrachtigd. 

 

 In de zaak nr. 4618 zijn de verzoekers omwonenden van de luchthaven Luik-Bierset. In 

de zaak nr. 4621 wordt het beroep ingesteld door de Vlaamse Regering. 

 

 B.3.3.2.  In de zaken nrs. 4673 en 4674 zijn daarnaast bij het Hof prejudiciële vragen 

aanhangig gemaakt die door de Raad van State zijn gesteld in het raam van beroepen tot 

nietigverklaring ingesteld door verscheidene omwonenden van de luchthaven Luik-Bierset 

tegen het ministerieel besluit van 13 september 2006 dat bij het voormelde artikel 6 is 

bekrachtigd. 

 

 B.3.3.3.  De verwezenlijking van die werken valt onder de activiteiten opgesomd in 

punt 8, a), van bijlage I bij het Verdrag van Aarhus en in punt 7, a), van bijlage I bij de 

richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.3.4.1.  In de zaak nr. 4626 hebben verscheidene natuurlijke personen en rechtspersonen 

een beroep ingesteld strekkende tot de vernietiging van de artikelen 1 tot 4, 15 en 18 van het 

bestreden decreet. 

 

 De verzoekers in die zaak zijn, enerzijds, twee verenigingen zonder winstoogmerk 

waarvan, voor de vzw « Réserves Naturelles RNOB », het maatschappelijk doel erin bestaat 

« het natuurlijk erfgoed te beschermen en te herstellen, alsook de noodzaak daarvan te 

bepleiten, in het Waalse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest […] » en, voor 

de vzw « Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents » 
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(ADESA), in het bijzonder de bescherming van het leefmilieu op die plaatsen en, anderzijds, 

twee natuurlijke personen, Stéphane Banneux en Zénon Darquenne, omwonenden van een 

site die is gelegen aan de rand van de Hain te Kasteelbrakel, waarop de Waalse Regering, bij 

besluit van 19 juni 2008, de « Intercommunale du Brabant wallon » (IBW) ertoe heeft 

gemachtigd een zuiveringsstation te bouwen en te exploiteren. 

 

 Artikel 15 van het bestreden decreet bekrachtigt het voormelde besluit van 19 juni 2008. 

Dat besluit werd zelf voorafgegaan door twee globale vergunningen : de eerste, uitgereikt op 

25 augustus 2005, werd geschorst bij het arrest nr. 165.319 van 30 november 2006 van de 

Raad van State (die het middel ernstig achtte waarbij de motivering van het buitengewone 

karakter van de afwijking van het gewestplan ten aanzien van artikel 114 van het Waalse 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (WWROSPE) 

werd bekritiseerd) en werd ingetrokken op 24 mei 2007; de tweede, die dezelfde dag werd 

uitgereikt, werd vernietigd bij het arrest nr. 183.934 van 6 juni 2008 van de Raad van State 

(die de ontstentenis van voorafgaande beraadslaging van de gemeenteraad over de aanleg van 

de wegenis afkeurde). 

 

 B.3.4.2.  In de zaak nr. 4706 zijn daarnaast bij het Hof prejudiciële vragen aanhangig 

gemaakt die door de Raad van State zijn gesteld in het raam van een beroep tot 

nietigverklaring dat door dezelfde partijen is ingesteld tegen het ministerieel besluit van 

19 juni 2008 dat bij artikel 15 van het bestreden decreet is bekrachtigd. 

 

 B.3.4.3.  De verwezenlijking van dat zuiveringsstation valt onder de activiteiten 

opgesomd in bijlage II bij het Verdrag van Aarhus en in bijlage II bij de voormelde 

richtlijn 85/337/EEG. Een dergelijk project is onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, 

krachtens punt 90.16 (zuiveringsstation voor stedelijk afvalwater) van bijlage I bij het besluit 

van de Waalse Regering van 4 juli 2002 « tot bepaling van de lijst van de aan een 

milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten ». 

 

 B.3.5.1.  In de zaken nrs. 4563, 4592, 4608, 4613 en 4627 hebben verscheidene 

natuurlijke personen en rechtspersonen een beroep ingesteld dat strekt tot de vernietiging van 

de artikelen 1 tot 4 en 16 tot 18 van het bestreden decreet. 
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 De verzoekende natuurlijke personen zijn gedomicilieerd in Terhulpen, waar zij 

daadwerkelijk hun hoofdverblijfplaats hebben. De site waar het project wordt gevestigd dat 

door de vergunningen die zijn bekrachtigd bij de artikelen 16 en 17 van het decreet wordt 

gedekt, is gelegen te Terhulpen, aan de onmiddellijke rand van twee « Natura 2000 »-zones, 

waaronder het Zoniënwoud, met prioritaire habitats, en in de nabijheid van het gebouw waar 

de natuurlijke personen zijn gedomicilieerd. 

 

 De eerste verzoekende vereniging, de vzw « Le poumon vert de La Hulpe », heeft met 

name de bescherming van het leefmilieu tot doel. De tweede verzoekende vereniging, de 

vzw « La Hulpe, Notre Village », streeft met name het behoud na van « het uitzonderlijk 

patrimonium, namelijk de gemeente Terhulpen » terwijl de derde verzoekende vereniging, de 

vzw « De Vrienden van het Zoniënwoud », onder meer tot doel heeft het natuurlijke en 

landschappelijke karakter van het Zoniënwoud, zijn ecosysteem, zijn fauna en flora te 

beschermen. 

 

 De bekrachtigde vergunningen werden aan de nv « Codic België » toegekend voor het 

bouwen van een kantorengebouw dat is bestemd om er het administratief centrum te vestigen 

van de snelpostfirma « FedEx » voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en het Indisch 

subcontinent, die er 700 werknemers beoogt tewerk te stellen. 

 

 B.3.5.2.  In de zaken nrs. 4707 en 4708 worden aan het Hof daarnaast prejudiciële vragen 

gesteld door de Raad van State in het raam van beroepen tot nietigverklaring ingesteld bij de 

Raad van State door de vzw « Le poumon vert de La Hulpe » alsmede door verscheidene 

natuurlijke personen tegen vergunningen die zijn bekrachtigd bij de artikelen 16 en 17 van het 

bestreden decreet. 

 

 B.3.5.3.  Uit de bij de artikelen 16 en 17 van het bestreden decreet bekrachtigde 

vergunningen blijkt dat het gemeentecollege van Terhulpen, op grond van artikel D.68 van 

het Waalse Milieuwetboek, het noodzakelijk heeft geacht de verwezenlijking van een 

milieueffectbeoordeling te gelasten, rekening houdend met de aanzienlijke gevolgen voor het 

leefmilieu die het in het geding zijnde project kon hebben. 

 

 B.3.6.1.  In de zaken nrs. 4589, 4682 en 4683 worden bij het Hof prejudiciële vragen 

aanhangig gemaakt die door de Raad van State worden gesteld in het raam van beroepen tot 
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nietigverklaring ingesteld door de « Association des Riverains et Habitants des Communes 

proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) », alsmede door 

verscheidene natuurlijke personen tegen de stedenbouwkundige vergunning die op 

16 september 2003 werd uitgereikt, tegen het ministerieel besluit van 25 juli 2005 en tegen 

het ministerieel besluit van 27 juli 2005, respectievelijk bekrachtigd bij de artikelen 7, 8 en 9 

van het bestreden decreet. 

 

 Geen enkel beroep tot vernietiging werd ingesteld tegen de voormelde artikelen 7, 8 en 9. 

 

 B.3.6.2.  De in die bepalingen bedoelde handelingen en werken hebben betrekking op de 

bouw van luchthavens waarvan sprake in punt 8, a), van bijlage I bij het Verdrag van Aarhus 

en in punt 7, a), van bijlage I bij de richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.3.7.1.  In de zaak nr. 4614 vorderen de consorten Fastrez bij het Hof de vernietiging 

van artikel 14 van het bestreden decreet, waarbij het ministerieel besluit van 9 februari 2006 

wordt bekrachtigd, waarbij de globale vergunning die aan de Nationale Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen werd uitgereikt voor de aanleg en de exploitatie, op het grondgebied 

van drie gemeenten van Waals Brabant, van twee sporen en parkings in het raam van de 

aanleg van een Gewestelijk Expresnet, wordt bevestigd en aangevuld. 

 

 B.3.7.2.  In de zaken nrs. 4675 en 4678 worden aan het Hof daarnaast door de Raad van 

State prejudiciële vragen gesteld in het raam van beroepen tot nietigverklaring ingesteld door 

Philippe Daras, Bernard Croiselet en door Paul en Henriette Fastrez tegen de bij artikel 14 van 

het bestreden decreet bekrachtigde vergunning. 

 

 B.3.7.3.  De verwezenlijking van die werken zou kunnen vallen onder de activiteiten 

opgesomd in punt 8, a), van bijlage I bij het Verdrag van Aarhus en punt 7, a), van bijlage I 

bij de richtlijn 85/337/EEG. 

 

 

 Ten aanzien van de grieven 

 

 B.4.1.  In elk van de zaken wordt met name aan het Hof gevraagd zich uit te spreken over 

de grief die erin bestaat dat het bestreden decreet wordt verweten op onverantwoorde wijze de 
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stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen betreffende een aantal a priori 

onbepaalde en onbepaalbare projecten (artikelen 1 tot 4 van het voormelde decreet) en 

betreffende verscheidene particuliere projecten (artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde 

decreet) aan de toetsing van de Raad van State te onttrekken om ze aan de toetsing van het 

Hof te onderwerpen, terwijl het Hof niet even uitgebreide beroepsmogelijkheden zou bieden 

als diegene die openstaan voor belanghebbende derden voor de Raad van State. Zodoende zou 

de decreetgever de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 9, leden 2, 3 en 4, van het voormelde Verdrag van Aarhus en met artikel 10bis van de 

voormelde richtlijn 85/337/EEG, hebben geschonden. 

 

 B.4.2.  In sommige zaken wordt het Hof tevens verzocht zich uit te spreken over het 

verwijt dat het bestreden decreet op onverantwoorde wijze de stedenbouwkundige 

vergunningen en milieuvergunningen betreffende verscheidene particuliere projecten zou 

onttrekken aan de motiveringsplicht. Zodoende zou de decreetgever de artikelen 10, 11 en 23 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en 

met artikel 9, lid 1, van de voormelde richtlijn 85/337/EEG, hebben geschonden. 

 

 B.4.3.1.  In de zaak nr. 4592 verwijten de verzoekende partijen de decreetgever ook dat 

hij de aanneming van de bij de artikelen 16 en 17 van het bestreden decreet bekrachtigde 

vergunningen niet heeft laten voorafgaan door een passende beoordeling van de gevolgen 

ervan voor twee speciale beschermingszones (het Zoniënwoud en de valleien van de 

Argentine en de Lasne) in de onmiddellijke nabijheid van de in de bekrachtigde vergunningen 

bedoelde vestigingssite en laatstgenoemde niet te hebben geïntegreerd in de 

« Natura 2000 »-sites. 

 

 Zodoende zou de decreetgever de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 4 en 6 van de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 « inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna » (hierna : de 

« Habitatrichtlijn »), hebben geschonden. 

 

 B.4.3.2.  In zoverre zij, op grond van artikel 4 van de voormelde richtlijn, bekritiseren dat 

de vestigingssite niet is opgenomen onder de « Natura 2000 »-sites, zetten de verzoekende 

partijen een grief uiteen die vreemd is aan de artikelen 16 en 17 van het bestreden decreet. 
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 In die mate is het beroep onontvankelijk. 

 

 

 Wat betreft de procedure bedoeld in de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet 

 

 B.5.1.  Met de aanneming van de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet heeft de 

decreetgever zich de bevoegdheid voorbehouden om stedenbouwkundige vergunningen en 

milieuvergunningen betreffende categorieën van handelingen en werken opgesomd in 

artikel 1 van het bestreden decreet uit te reiken na afloop van een procedure sui generis. 

 

 In de loop van de administratieve fase van de totstandkoming van de vergunning, die 

voorafgaat aan de saisine van het Waals Parlement, moeten de vereisten in verband met de 

raadpleging van het publiek in acht worden genomen overeenkomstig de gemeenrechtelijke 

regels die door de decreetgever zijn geformuleerd en die voortvloeien uit de voormelde 

richtlijn 85/337/EEG. Bovendien wordt de vergunning toegekend overeenkomstig de 

algemene regels betreffende de toekenning van de stedenbouwkundige vergunningen, 

milieuvergunningen of globale vergunningen, onder voorbehoud van artikel 2 van het 

bestreden decreet. 

 

 Nadat de vergunning is toegekend door de bevoegde administratieve overheid, wordt ze 

door de Regering overgezonden aan het Parlement binnen een termijn van vijfenveertig dagen 

te rekenen vanaf de toekenning of de ontvangst ervan. Het Waals Parlement beschikt in 

principe over zestig dagen om de voorgelegde vergunning aan te nemen. Bij ontstentenis 

daarvan zal de vergunning worden geacht niet te zijn toegekend. 

 

 B.5.2.  Indien de door het Parlement aangenomen vergunning wordt « bekrachtigd en 

afgekondigd door de Regering », heeft het wetgevend optreden tot gevolg dat aan de 

uitgereikte vergunning kracht van wet wordt verleend, zodat zij een hiërarchische waarde 

verkrijgt die gelijkwaardig is met die van de wetskrachtige bepalingen waarmee de in het 

geding zijnde vergunning werd geacht in overeenstemming te zijn. Daaruit volgt tevens dat de 

Raad van State niet in staat is zijn toetsing uit te oefenen ten aanzien van dergelijke 

vergunningen en dat enkel het Grondwettelijk Hof bevoegd is om kennis te nemen van een 

beroep tot vernietiging of een vordering tot schorsing ervan. 
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 Wat betreft de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van het bestreden decreet 

 

 B.5.3.  De bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van het bestreden 

decreet verlenen retroactief kracht van wet aan de bekrachtigde vergunningen. Die bepalingen 

hebben dus tot gevolg dat ze aan de Raad van State de beroepen tot nietigverklaring 

onttrekken die tegen die vergunningen zijn ingesteld.  

 

 Tijdens de aanneming van de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van het bestreden decreet werd 

aan de parlementsleden slechts een beperkte rol gegeven. Hun stem kon het bestaan van die 

vergunningen, dat los staat van de bekrachtiging, niet in het gedrang brengen. Het was de 

parlementsleden overigens verboden de vergunningsaanvraag opnieuw te onderzoeken of de 

vergunning te wijzigen (Parl. St., Waals Parlement, 2007-2008, nr. 805/5, p. 36). Er werd hun 

enkel gevraagd zich uit te spreken over het bestaan van een « gewestelijk belang » of van een 

« aanzienlijk belang » voor het Waalse Gewest (ibid., pp. 6 en 31). 

 

 

 Ten aanzien van de rechterlijke toetsing van de bekrachtigde vergunningen 

 

 B.6.1.  Krachtens artikel 142 van de Grondwet en artikel 1 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is het Hof bevoegd om de overeenstemming te 

toetsen van wetskrachtige normen met de regels die de bevoegdheden verdelen tussen de 

federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, alsmede de bestaanbaarheid ervan met de 

artikelen van titel II « De Belgen en hun rechten » en de artikelen 170, 172 en 191 van de 

Grondwet. Daaruit volgt dat het Hof met name bevoegd is om te onderzoeken of de 

decreetgever de waarborgen vervat zowel in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 

verband met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, als in artikel 23, derde lid, 4°, 

ervan, dat het recht op een gezond leefmilieu erkent, heeft geschonden. Het Hof is eveneens 

bevoegd om bij zijn toetsing van wetskrachtige normen aan de voormelde referentienormen te 

onderzoeken of de ter toetsing voorgelegde bepalingen bestaanbaar zijn met voor België 

bindende normen van internationaal recht en van het recht van de Europese Unie waarvan de 

schending in samenhang met de voormelde grondwetsbepalingen wordt aangevoerd, zoals te 

dezen het Verdrag van Aarhus en diverse Europese milieurichtlijnen. 
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 B.6.2.  Bij het Hof kan een beroep tot vernietiging of een vordering tot schorsing worden 

ingesteld door elke persoon die doet blijken van een belang, dit wil zeggen elke natuurlijke of 

rechtspersoon die rechtstreeks en ongunstig kan worden geraakt door een wetskrachtige norm. 

De verenigingen zonder winstoogmerk, met name die welke de milieubescherming tot doel 

hebben, kunnen een beroep tot vernietiging of een vordering tot schorsing instellen wanneer 

de betrokken norm hun maatschappelijk doel, dat zeer algemeen kan zijn, raakt. 

 

 Het beroep tot vernietiging moet worden ingesteld binnen zes maanden na de 

bekendmaking van de bestreden akte in het Belgisch Staatsblad. Die termijn bedraagt drie 

maanden voor de vorderingen tot schorsing. De arresten van het Hof worden in de regel 

gewezen binnen twaalf maanden na de aanhangigmaking bij het Hof wat de beroepen tot 

vernietiging betreft en, overeenkomstig artikel 23 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 

doet het Hof, op de vorderingen tot schorsing, « onverwijld » uitspraak « bij een met redenen 

omkleed arrest, na de partijen te hebben gehoord ». 

 

 Het beroep bij het Hof is kosteloos en de verzoeker wordt tot geen kosten of 

schadeloosstelling veroordeeld in geval van verwerping van zijn vordering tot schorsing of 

van zijn beroep tot vernietiging. De bijstand van een advocaat is niet vereist en de procedure 

wordt op tegenspraak gevoerd. In zijn verzoekschrift moet de verzoeker aantonen hoe de 

bestreden akte de regels schendt waarvan het Hof de inachtneming verzekert en hij kan een 

memorie van antwoord neerleggen. Er vindt een openbare terechtzitting plaats. 

 

 B.7.1.  Bovendien hebben de personen die zich kunnen beroepen op een persoonlijk en 

rechtstreeks belang, in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, de mogelijkheid 

om de uitvoering van de in het bestreden decreet bedoelde handelingen en werken te 

betwisten voor de hoven en rechtbanken, in voorkomend geval met het voordeel van de 

dringende noodzakelijkheid, en zodoende een toetsing te verkrijgen, ten aanzien van de 

normen met directe werking van internationaal recht en het recht van de Europese Unie, met 

name van de procedure die voorafgaat aan de bekrachtiging bij decreet, alsmede, in 

voorkomend geval, het voordeel van voorlopige maatregelen en dwangsommen. 

 

 Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, doen de verenigingen voor 

milieubescherming niet blijken van een persoonlijk en rechtstreeks belang, in de zin van 

artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer zij de behartiging van het collectief belang 
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van de milieubescherming nastreven (Cass., 19 november 1982, Arr. Cass, 1982-1983, 

nr. 172; Cass., 25 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-1986, nr. 125). 

 

 B.7.2.  De wet van 12 januari 1993 « betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming 

van het leefmilieu » kent evenwel aan sommige van die verenigingen het recht toe om een 

vordering tot staking in te stellen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. 

 

 Overeenkomstig artikel 2 van de voormelde wet, moet die vordering, teneinde 

ontvankelijk te zijn, uitgaan van een vereniging zonder winstoogmerk, die is onderworpen aan 

de wet van  27 juni 1921 « betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen » en die alle voorschriften 

daarvan in acht neemt. Voorts moet die vereniging de bescherming van het leefmilieu tot doel 

hebben en in haar statuten het grondgebied hebben omschreven tot waar haar bedrijvigheid 

zich uitstrekt. Op de dag waarop zij de vordering tot staking instelt, moet zij sedert ten minste 

drie jaar rechtspersoonlijkheid bezitten en door overlegging van haar activiteitsverslagen of 

van enig ander stuk bewijzen dat er een werkelijke bedrijvigheid is, die overeenstemt met haar 

statutair doel, en dat die bedrijvigheid betrekking heeft op het collectief milieubelang dat zij 

beoogt te beschermen. 

 

 De vordering tot staking staat open tegen handelingen « die een kennelijke inbreuk [zijn] 

of een ernstige bedreiging [vormen] voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, 

decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het 

leefmilieu » (artikel 1 van de wet). Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat 

« om het bestaan vast te stellen van een kennelijke inbreuk […] de rechter niet alleen [moet] 

nagaan of de inbreuk op wetsbepalingen betreffende de bescherming van het milieu met 

voldoende zekerheid vaststaat, maar […] hij tevens de gevolgen van die inbreuk op het milieu 

in aanmerking [moet] nemen » (Cass., 2 maart 2006, Arr. Cass., 2006, nr. 502). 

 

 Indien een kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging voor een inbreuk vaststaat, zal de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg « de staking [kunnen] bevelen van handelingen 

waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de 

uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu » (artikel 1 van de wet van 

12 januari 1993). 
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 B.7.3.  Voorts dient te worden opgemerkt dat artikel 26, § 4, van de voormelde 

bijzondere wet van 6 januari 1989, met ingang van 10 augustus 2009, in de regel de 

verplichting oplegt dat, wanneer voor een rechtscollege wordt opgeworpen dat een 

wetskrachtige norm een grondrecht schendt dat op geheel of gedeeltelijk analoge wijze is 

gewaarborgd in een bepaling uit titel II van de Grondwet en in een bepaling van internationaal 

recht of van het recht van de Europese Unie, het rechtscollege eerst aan het Grondwettelijk 

Hof de prejudiciële vraag over de bestaanbaarheid met de bepaling uit titel II van de 

Grondwet stelt.  

 

 Die regel kent niettemin verscheidene uitzonderingen (artikel 26, § 4, tweede lid), met 

name wanneer het rechtscollege bij dringende noodzakelijkheid en bij voorraad uitspraak 

moet doen, behoudens wanneer er ernstige twijfel bestaat wat betreft de bestaanbaarheid van 

de in het geding zijnde wetsbepaling met de regels waarvan het Hof de inachtneming 

verzekert en er geen vordering of beroep met hetzelfde onderwerp voor het Hof hangende is 

(artikel 26, § 4, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, dat verwijst naar 

artikel 26, § 3, van dezelfde bijzondere wet). 

 

 

 Ten aanzien van de inachtneming van de normen van internationaal recht en van het 

recht van de Europese Unie 

 

 B.8.  Zoals is uiteengezet in B.4.1, moet het Hof in elk van de samengevoegde zaken 

uitspraak doen over de bestaanbaarheid van het bestreden decreet met de artikelen 10, 11 en 

23 van de Grondwet, in samenhang gelezen inzonderheid met artikel 9, leden 2, 3 en 4, van 

het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.9.1.  Artikel 2, punt 2, van het Verdrag van Aarhus bepaalt dat de organen of 

instellingen die optreden in een rechterlijke of wetgevende hoedanigheid niet kunnen worden 

gelijkgesteld met « overheidsinstanties » in de zin van het Verdrag. Bovendien beperkt de 

elfde alinea van de aanhef van het Verdrag van Aarhus zich ertoe de « wetgevende lichamen 

[uit te nodigen] de beginselen van dit Verdrag in hun handelingen ten uitvoer te brengen ».
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Ten slotte wordt in de Toepassingsgids met betrekking tot het Verdrag van Aarhus 

uitdrukkelijk gepreciseerd dat « de wetgevende activiteiten worden uitgesloten van de 

toepassingssfeer van het Verdrag » (p. 43). 

 

 B.9.2.  Krachtens artikel 1, lid 5, ervan sluit de richtlijn 85/337/EEG eveneens van haar 

toepassingssfeer uit, de « projecten die in detail worden aangenomen via een specifieke 

nationale wet ». 

 

 B.9.3.  Een specifieke nationale wet in de zin van die bepaling is een « door het 

parlement na openbare parlementaire behandeling vastgestelde maatregel […] wanneer de 

door de richtlijn nagestreefde doelstellingen, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, 

in de wetgevingsprocedure konden worden bereikt en de informatie waarover dat parlement 

beschikte op het moment waarop het project in detail werd aangenomen, gelijkwaardig is aan 

de informatie die in een normale vergunningprocedure aan de bevoegde instantie had moeten 

worden voorgelegd » (HvJ, 19 september 2000, C-287/98, Linster, punt 59; HvJ, 

16 september 1999, C-435/97, WWF, punten 57 tot 62). 

 

 Uit de voormelde arresten Linster en WWF blijkt dat, teneinde te kunnen worden 

uitgesloten van de toepassingssfeer van de voormelde richtlijn, de in artikel 1, lid 5, bedoelde 

wetgevende akte het mogelijk moet maken de doelstellingen van de richtlijn te bereiken wat 

betreft de terbeschikkingstelling van informatie. 

 

 De invoeging, door de richtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003, van een artikel 10bis in die 

richtlijn zou erop kunnen wijzen dat die wetgevende akte ook het voorwerp moet kunnen 

uitmaken van een jurisdictionele toetsing. Sinds de inwerkingtreding van artikel 10bis ervan, 

bestaat één van de doelstellingen van de richtlijn 83/337/EEG erin « het Verdrag van Aarhus 

uit te voeren » en « de rechterlijke toetsing van de daaronder vallende projecten te 

vergemakkelijken » (HvJ, 15 oktober 2009, C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans 

Miljöskyddsförening, punten 47 en 51; HvJ, 16 juli 2009, C-427/07, Commissie t. Ierland, 

punt 96). 

 

 B.9.4.  Het is tevens vereist dat de in het geding zijnde wetgevende akte « het project […] 

tot in detail, dat wil zeggen voldoende nauwkeurig en definitief, [vaststelt], zodat zij evenals 

een vergunning, en nadat zij door de wetgever in aanmerking [is] genomen, betrekking heeft 
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op alle onderdelen van het project die relevant zijn voor de beoordeling van de 

milieueffecten » (HvJ, 16 september 1999, C-435/97, WWF, punt 59). 

 

 B.10.1.  Rekening houdend met wat is uiteengezet in B.5 tot B.7, rijst de vraag of, 

krachtens artikel 2, punt 2, van het Verdrag van Aarhus, een stedenbouwkundige vergunning 

of een milieuvergunning, verleend overeenkomstig de procedure bedoeld in de artikelen 1 tot 

4 van het bestreden decreet, aan de toepassingssfeer van het Verdrag van Aarhus ontsnapt. 

 

 Bovendien rijzen vragen over de toepassingsvoorwaarden van artikel 1, lid 5, van de 

richtlijn 85/337/EEG, en meer in het bijzonder of die bepaling vereist dat een jurisdictioneel 

beroep moet openstaan tegen de specifieke nationale wet en wat onder een dergelijk beroep 

dient te worden verstaan. 

 

 B.10.2.  Dezelfde vragen rijzen ten aanzien van de vergunningen die reeds zijn 

bekrachtigd bij de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van het bestreden decreet. 

 

 B.11.1.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om, bij wijze van 

prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over de interpretatie van de richtlijnen en de 

bepalingen van de internationale akkoorden die zijn afgesloten door de Europese Unie 

(artikel 267, eerste alinea, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie). 

 

 Indien een vraag te dezen aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een 

nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet 

vatbaar zijn voor hoger beroep, is die instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te 

wenden (artikel 267, derde alinea, van hetzelfde Verdrag), tenzij zij vaststelt « dat de 

opgeworpen vraag niet relevant is of dat de betrokken gemeenschapsbepaling reeds door het 

Hof [van Justitie] is uitgelegd of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo 

evident is, dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan » (HvJ, 6 oktober 1982, 

283/81, Srl CILFIT en Lanificio di Gavardo SpA). 

 

 B.11.2.  Bovendien zouden verschillen van interpretatie tussen de rechterlijke instanties 

over een internationaal verdrag dat, zoals het Verdrag van Aarhus, zowel deel uitmaakt van de 

rechtsorde van de Europese Unie, wat betreft de bepalingen ervan die onder de bevoegdheid 
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van de Unie vallen, als van de interne rechtsorde, de eenheid van de rechtsorde van de 

Europese Unie in gevaar brengen en afbreuk doen aan het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

 B.11.3.  Alvorens het onderzoek voort te zetten van de grief bedoeld in B.4.1, dient aldus, 

met toepassing van artikel 267, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de in het dictum geformuleerde 

tweede prejudiciële vraag te worden gesteld. 

 

 B.12.  In geval van ontkennend antwoord op de tweede vraag, zal het Grondwettelijk Hof 

moeten onderzoeken of de bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van het  

bestreden decreet, evenals de procedure bedoeld in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet, 

niet ertoe leiden dat althans de milieuverenigingen het recht wordt ontzegd om 

stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen te betwisten door middel van een 

beroep dat voldoet aan de vereisten die zijn vastgesteld in de artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2, 3 

en 4, van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.13.1.  Artikel 3, lid 9, van het Verdrag van Aarhus bepaalt dat, binnen het 

toepassingsgebied van het Verdrag, het publiek toegang heeft tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden zonder discriminatie op grond van staatsburgerschap, nationaliteit of 

woonplaats en, in het geval van een rechtspersoon, zonder discriminatie op grond van de 

plaats van de statutaire zetel of van een feitelijk middelpunt van de activiteiten. 

 

 B.13.2.  Artikel 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van de 

richtlijn 85/337/EEG leggen met name de verplichting op dat een beroep wordt ingevoerd bij 

een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat het lid 

van het betrokken publiek dat doet blijken van een voldoende belang om in rechte te treden 

of, in voorkomend geval, een inbreuk op een recht doet gelden, in staat stelt de materiële of 

formele rechtmatigheid aan te vechten van de stedenbouwkundige of milieuvergunningen 

waarvan de uitreiking, krachtens die instrumenten, dient te worden voorafgegaan door een 

raadpleging van het publiek. 

 

 B.13.3.  Die artikelen bepalen voorts dat het belang bij het beroep van elke 

niet-gouvernementele organisatie, die voldoet aan de vereisten respectievelijk vastgesteld in 

artikel 1, lid 2, van de richtlijn 85/337/EEG en in artikel 2, punt 5, van het Verdrag van 
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Aarhus, voldoende wordt geacht in de zin van artikel 10bis, eerste alinea, onder a), van de 

richtlijn 85/337/EEG en van artikel 9, lid 2, eerste alinea, onder a), van het Verdrag van 

Aarhus. Dergelijke organisaties worden ook geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan 

worden gemaakt in de zin van artikel 10bis, eerste alinea, onder b), van de 

richtlijn 85/337/EEG en van artikel 9, lid 2, eerste alinea, onder b), van het Verdrag van 

Aarhus. 

 

 In zijn arrest Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening van 15 oktober 2009, 

C-263/08, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de voorwaarden die kunnen worden 

opgelegd, krachtens artikel 1, lid 2, van de richtlijn, opdat een vereniging voor 

milieubescherming een recht van beroep kan genieten, « enerzijds ‘ een ruime toegang tot de 

rechter ’ [moeten] waarborgen en anderzijds nuttige werking [moeten] verlenen aan de 

bepalingen van richtlijn 85/337 betreffende het recht om in beroep te gaan bij de rechter ». 

Derhalve mogen die nationale regels « niet het gevaar inhouden voor uitholling van 

communautaire bepalingen volgens welke degenen die een voldoende belang hebben om een 

project aan te vechten en op wier rechten door dit project inbreuk wordt gemaakt, waaronder 

de verenigingen voor milieubescherming, in beroep moeten kunnen gaan bij de bevoegde 

rechtelijke instanties » (punt 45). 

 

 Het Hof van Justitie preciseert voorts in dat arrest dat een van de doelstellingen van de 

richtlijn 85/337/EEG erin bestaat « de rechterlijke toetsing van de daaronder vallende 

projecten te vergemakkelijken » (punt 47), wat indruist tegen een systeem dat « naar de aard 

ervan [zou] zorgen voor een filtering van de beroepen in milieuaangelegenheden » (punt 51). 

 

 B.13.4.  Artikel 9, lid 3, van het Verdrag van Aarhus vereist voorts dat elke verdragspartij 

de leden van het publiek toelaat, wanneer zij voldoen aan de eventuele in haar nationale recht 

neergelegde criteria, toegang te hebben tot bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures om 

met name het handelen van de overheidsinstanties te betwisten dat strijdig is met haar 

nationale recht betreffende het milieu. 

 

 B.13.5.  Ten slotte legt artikel 9, lid 4, van het Verdrag van Aarhus de verplichting op dat 

de in de leden 2 en 3 van dat artikel bedoelde procedures daadwerkelijke rechtsmiddelen 

vormen, waarbij, zo nodig, een dwangmiddel tot rechtsherstel kan worden uitgesproken. 
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 De Toepassingsgids met betrekking tot het Verdrag van Aarhus definieert het 

dwangmiddel tot rechtsherstel tegelijkertijd als « een middel om een nadeel te voorkomen of, 

in geval van nadeel, herstel te verkrijgen » en als « een procedure waardoor een persoon kan 

verkrijgen dat een derde het bevel krijgt om iets te doen, bijvoorbeeld toegang verlenen tot 

informatie of tot een site, een hoorzitting organiseren of een onwettige activiteit stopzetten » 

(p. 170). Voorts wordt daarin gepreciseerd dat « teneinde toereikend te zijn, het herstel de 

schade in haar totaliteit moet vergoeden, toekomstige schade moet vermijden en soms een 

herstel in de oorspronkelijke staat moet voorschrijven » (p. 171). 

 

 B.14.  Zoals aangegeven in B.6.2, kunnen tegen de in het geding zijnde vergunningen 

beroepen voor het Grondwettelijk Hof worden ingesteld. Het Hof is bevoegd om de 

grondwettigheid van de decreten te toetsen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die de 

naleving van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie waarborgen, en aan artikel 23 

van de Grondwet, dat met name « het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu » 

waarborgt, zoals in herinnering is gebracht in B.6.1. Die grondwetsbepalingen kunnen worden 

gelezen in samenhang met normen van internationaal recht en met normen van het recht van 

de Europese Unie, zoals het Verdrag van Aarhus en de richtlijn 85/337/EEG. Een bij het Hof 

ingesteld beroep kan leiden tot de schorsing van de bestreden norm en tot de vernietiging 

ervan, volgens de in B.6.2 omschreven procedure. 

 

 In tegenstelling tot de Raad van State kan het Hof geen herstelmaatregelen bevelen, noch 

een dwangsom aan de overheid opleggen. 

 

 Dergelijke maatregelen kunnen door de rechtscolleges van de rechterlijke orde worden 

opgelegd volgens de procedure omschreven in B.7, maar slechts binnen de in die overweging 

vermelde perken. 

 

 B.15.  Rekening houdend met wat voorafgaat en om de in B.11.1 en B.11.2 uiteengezette 

redenen, dient aan het Hof van Justitie de in het dictum vermelde derde prejudiciële vraag te 

worden gesteld. 

 

 B.16.  Zoals is uiteengezet in B.4.2, dient het Hof eveneens uitspraak te doen, in sommige 

van de samengevoegde zaken, over de bestaanbaarheid van het bestreden decreet met de 
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artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, inzonderheid in samenhang gelezen met artikel 6, 

lid 9, van het Verdrag van Aarhus en met artikel 9, lid 1, van de richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.17.1.  Artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus bepaalt onder meer dat de tekst van 

de vergunning toegankelijk moet zijn gemaakt voor het publiek, tezamen met de redenen en 

overwegingen waarop het besluit is gebaseerd. 

 

 B.17.2.  Krachtens artikel 9, lid 1, van de richtlijn 85/337/EEG, moet het publiek op de 

hoogte worden gebracht over de vergunningsbeslissing. Bovendien moeten de inhoud van de 

beslissing, alsmede de eventuele voorwaarden die daaraan zijn verbonden, ter beschikking 

worden gesteld van het publiek, de voornaamste redenen en overwegingen waarop de 

beslissing is gebaseerd, alsook, indien nodig, een beschrijving van de voornaamste 

maatregelen om aanzienlijke schadelijke effecten te voorkomen, te beperken en zo mogelijk te 

verhelpen. 

 

 B.17.3.  In dat verband geeft de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet 

met betrekking tot de procedure bedoeld in de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet aan :  

 

 « de beslissing waarbij het project wordt vergund, zal dus hetzij uitdrukkelijk moeten 
worden gemotiveerd, hetzij vergezeld moeten gaan van een ander document dat die elementen 
levert » (Parl. St., Waals Parlement, 2007-2008, nr. 805/1, p. 13); 
 

 en : 

 

 « Wat de motivering betreft, is het zo dat aangezien in het in het ontwerp van decreet 
bedoelde systeem het Parlement enkel wordt betrokken bij toekenning van de vergunning, die 
vergunning reeds gemotiveerd is. De bekrachtigingsakte wordt verantwoord door de 
werkzaamheden van het Parlement » (Parl. St., Waals Parlement, 2007-2008, nr. 805/5, 
p. 11); 
 

 en voorts : 

 

 « Indien het gewestelijk belang wordt erkend, zal de vergunning echter het traditionele 
proces van onderzoek en besluitvorming volgen alvorens in het Parlement te worden 
neergelegd. Alle raadplegingen zullen plaatsvinden alsmede de effectenbeoordelingen. Tot 
slot onderstreept de spreker dat de instantie (gemachtigde ambtenaar en technische ambtenaar 
of Regering) die de vergunning zal toekennen die zal moeten motiveren. In het raam van die 
motivering zal die instantie het hele onderzoeksproces beschrijven en met name aan de 
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adviezen tegemoetkomen. De parlementsleden zullen over de vergunning en dus over de 
motivering beschikken waarin de redenen worden uitgelegd die de instantie, die de 
vergunning ter bekrachtiging in het Parlement neerlegt, ertoe hebben gebracht een beslissing 
te nemen. Het Parlement zal de mogelijkheid hebben om al dan niet te bekrachtigen » (Parl. 
St., Waals Parlement, 2007-2008, nr. 805/5, p. 20). 
 

 B.17.4.  Het Hof van Justitie, dat zich diende uit te spreken over artikel 4 van de richtlijn 

85/337/EEG, waarbij aan de lidstaten de verplichting wordt opgelegd om de beslissingen 

waarbij uitspraak wordt gedaan over de noodzaak om een welbepaald project aan een 

milieueffectbeoordeling te onderwerpen, ter beschikking te stellen van het publiek, heeft 

geoordeeld dat een besluit « waarbij de bevoegde nationale instantie te kennen geeft dat een 

project gezien de kenmerken ervan niet hoeft te worden onderworpen aan een 

milieueffectbeoordeling, voorzien moet zijn of vergezeld moet gaan van alle gegevens aan de 

hand waarvan kan worden getoetst of het besluit gebaseerd is op een passende voorafgaande 

verificatie die overeenkomstig de vereisten van richtlijn 85/337 is verricht » (HvJ, 10 juni 

2004, Commissie t. Italië, C-87/02, punt 49). 

 

 Meer recent heeft het Hof van Justitie geoordeeld : 

 

 « artikel 4 van richtlijn 85/337 […] moet [aldus] worden uitgelegd, dat het niet vereist dat 
het besluit dat een project als bedoeld in bijlage II bij deze richtlijn niet aan een MEB hoeft te 
worden onderworpen, zelf de redenen bevat op grond waarvan de bevoegde autoriteit heeft 
beslist dat een MEB niet noodzakelijk was. Ingeval een belanghebbende erom verzoekt, is het 
bevoegde bestuursorgaan echter verplicht, hem de redenen mee te delen op grond waarvan dat 
besluit is genomen of hem de relevante informatie en documenten te doen toekomen in 
antwoord op het ingediende verzoek » (HvJ, 30 april 2009, C-75/08, Mellor, punt 61). 
 

 In het geval waarin de beslissing om niet tot een effectenbeoordeling over te gaan, de 

motieven aangeeft waarop die beslissing is gebaseerd, heeft het Hof van Justitie geoordeeld 

dat : 

 

 « dit besluit toereikend is gemotiveerd indien de belanghebbenden aan de hand van de 
daarin vervatte motivering, samen met de gegevens die hun reeds ter kennis zijn gebracht, en 
eventueel aangevuld met de noodzakelijke extra informatie die het bevoegde nationale orgaan 
hun op hun verzoek moet verstrekken, kunnen beoordelen of het opportuun is, tegen dit 
besluit beroep in te stellen » (ibid., punt 66). 
 

 B.17.5.  In tegenstelling tot artikel 4 van de richtlijn 85/337/EEG, dat zich ertoe beperkt 

te eisen dat de beslissing om niet over te gaan tot een milieueffectbeoordeling, moet worden 



 44

bekendgemaakt, bepaalt artikel 9, lid 1, van de genoemde richtlijn dat in geval van 

goedkeuring van het project in aansluiting op een milieueffectbeoordeling, voor het publiek 

omvangrijke informatie beschikbaar moet worden gesteld (in die zin, zie de conclusies van 

advocate-generaal Kokott, uitgebracht op 22 januari 2009 in de zaak C-75/08, Mellor, 

punt 19). 

 

 B.18.1.  Rekening houdend met wat is uiteengezet in B.17.3, rijst de vraag of de 

procedure bedoeld in de artikelen 1 tot 4 van het  bestreden decreet, evenals de 

bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet, voldoen aan 

de voorwaarden van bekendmaking vervat in artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en 

in artikel 9, lid 1, van de richtlijn 85/337/EEG. 

 

 B.19.  Alvorens het onderzoek van de in B.4.2 beoogde grief voort te zetten en om de in 

B.11.1 en B.11.2 uiteengezette redenen, dient aan het Hof van Justitie de vierde in het dictum 

vermelde prejudiciële vraag te worden gesteld. 

 

 B.20.  Zoals werd uiteengezet in B.4.3, dient het Hof zich in de zaak nr. 4592 eveneens 

uit te spreken over de bestaanbaarheid van de artikelen 16 en 17 van het bestreden decreet met 

de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, met name in samenhang gelezen met artikel 6 van 

de Habitatrichtlijn. 

 

 B.21.  Artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn bepaalt onder meer dat elk project dat niet 

direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied dat natuurlijke habitats en 

habitats van beschermde soorten huisvest, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 

plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor dat gebied, het voorwerp 

uitmaakt van een passende beoordeling van de gevolgen voor dat gebied, rekening houdend 

met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De bevoegde nationale instanties geven 

slechts toestemming voor dat project nadat zij rekening hebben gehouden met de conclusies 

van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en nadat zij de zekerheid hebben 

verkregen dat het project het betrokken gebied niet zal aantasten. 

 

 B.22.1.  De toekenning van de bij de artikelen 16 en 17 van het bestreden decreet 

bekrachtigde vergunningen werd voorafgegaan door een effectenbeoordeling, waaraan een 

« passende Natura 2000-beoordeling » werd toegevoegd, volgens welke « de gevolgen van 
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het project voor de habitats en soorten van het Natura 2000-gebied ‘ Zoniënwoud ’ niet 

aanzienlijk zijn ». Daarentegen blijkt uit het aan het Hof voorgelegde dossier niet dat de 

gevolgen van het in het geding zijnde project voor het gebied van de vallei van de Argentine 

en de Lasne het voorwerp te hebben uitgemaakt van een passende beoordeling. 

 

 In haar voorwaardelijk gunstig advies, uitgebracht op 6 juli 2007, heeft de « Division de 

la nature et des forêts » (DNF) van de « Direction générale des ressources naturelles et de 

l’environnement » (DGRNE), belast met het ecologisch beheer van de natuurlijke 

leefomgeving in het Waalse Gewest echter het volgende besloten : 

 

 « dit project heeft een aanzienlijke impact op het natuurlijk milieu door de vernieling van 
een habitat waarvan het biologisch belang onderschat wordt in de milieueffectbeoordeling. 
Het project van landschapsinrichting van de niet bebouwde gebieden zou moeten worden 
herbekeken teneinde rekening te houden met dat element » (geciteerd door de RvSt, 8 oktober 
2007, nr. 175.463, p. 11). 
 

 In een arrest dat werd gewezen volgens de procedure van uiterst dringende 

noodzakelijkheid heeft de Raad van State echter geoordeeld : 

 

 « het project zal worden gevestigd in een laag gelegen hooiland dat, volgens het advies 
van de DNF, een Natura 2000-gebied had kunnen zijn; dat in dit verband de 
effectenbeoordeling, die wellicht in een te kort tijdsbestek werd uitgevoerd, moet worden 
geweerd, wanneer zij de plaats als van weinig biologische waarde aanmerkt : dat het in het 
licht van de omvang van het project en van het inplantingsplan duidelijk is dat het project het 
hooiland aanzienlijk zal verminken » (RvSt, 8 oktober 2007, nr. 175.463). 
 

 B.22.2.  In hoofdorde betwist de Waalse Regering dat de Habitatrichtlijn te dezen van 

toepassing is omdat de projecten bedoeld in de artikelen 16 en 17 van het bestreden decreet 

niet zijn gelegen in de door de verzoekende partij geïdentificeerde « Natura 2000 »-gebieden. 

In ondergeschikte orde is zij van mening dat de uitgevoerde effectenstudie, zoals ze werd 

aangevuld door de « passende Natura 2000-beoordeling » voldoet aan de vereisten van 

artikel 6 van de genoemde richtlijn. 

 

 B.23.  In dat verband heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat, krachtens artikel 6 van de 

Habitatrichtlijn, elk project het voorwerp moet uitmaken van een passende beoordeling van de 

gevolgen ervan wanneer, op grond van objectieve gegevens en in het licht van de kenmerken 

en de specifieke milieuomstandigheden van het betrokken gebied, niet kan worden uitgesloten 
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dat het genoemde project significante gevolgen kan hebben voor dit gebied, gelet op de 

ervoor vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen (HvJ, 13 december 2007, C-418/04, 

Commissie t. Ierland, punt 227; HvJ, 4 oktober 2007, C-179/06, Commissie t. Italië, punt 39). 

 

 Het Hof van Justitie, dat uitspraak moest doen ten aanzien van een nationale 

wetsbepaling waarbij de vergunning van een project enkel wordt uitgesloten wanneer kan 

worden verwacht dat de aan de verwezenlijking van dat project verbonden emissies een 

beschermd gebied dat is gelegen in het projectgebied, in het bijzonder raken en niet wanneer 

die hinder zich zou voordoen buiten dat gebied, oordeelde : 

 

 « Bij gebreke van wetenschappelijk beproefde criteria – die de Duitse regering niet 
vermeldt – aan de hand waarvan bij voorbaat zou kunnen worden uitgesloten dat emissies die 
een beschermd gebied buiten de invloedssfeer van de betrokken inrichting treffen, significante 
gevolgen kunnen hebben voor dit gebied, waarborgt het ter zake door het nationale recht 
opgezette stelsel in geen geval dat projecten of plannen betreffende inrichtingen die emissies 
veroorzaken welke beschermde gebieden buiten de invloedssfeer van deze inrichtingen 
treffen, de natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden niet zullen aantasten in de zin 
van artikel 6, lid 3, van de richtlijn. » (HvJ, 10 januari 2006, C-98/03, Commissie t. Duitsland, 
punt 51). 
 

 B.24.  In voorkomend geval, zal het Hof moeten bepalen of projecten, zoals diegene die 

worden beoogd in de artikelen 16 en 17 van het bestreden decreet, kunnen worden vergund, 

krachtens de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, 

lid 3, van de voormelde richtlijn, terwijl de hieromtrent uitgevoerde effectenbeoordeling 

onvolledig werd geacht door de Raad van State, uitspraak doende volgens de procedure van 

de uiterst dringende noodzakelijkheid, en ook werd tegengesproken in een advies van de 

bevoegde overheid van het Waalse Gewest die belast is met het ecologisch beheer van het 

natuurlijk milieu. 

 

 B.25.1.  Er dient te worden opgemerkt dat de krachtens de voormelde 

richtlijn 85/337/EEG uitgevoerde beoordelingen van de gevolgen « niet in de plaats [kunnen] 

komen van de in artikel 6, leden 3 en 4, van de habitatrichtlijn bepaalde procedure », 

aangezien met name enkel de eerstgenoemde « bepalingen inzake de 

besluitvormingsprocedure [bevatten] zonder de lidstaten wat de besluiten zelf betreft 

verplichtingen op te leggen » (HvJ, 13 december 2007, C-418/04, punt 231). 
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 Bovendien : 

 

 « […] brengt een passende beoordeling van de gevolgen van het plan of project voor het 
betrokken gebied mee dat, voordat voor dit plan of project toestemming wordt verleend, op 
basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van het plan of het project 
die op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied in gevaar kunnen brengen, moeten worden 
geïdentificeerd. De bevoegde nationale autoriteiten geven slechts toestemming voor een 
activiteit in het betrokken gebied wanneer zij de zekerheid hebben verkregen dat deze geen 
schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van dat gebied » (ibid., punt 243). 
 

 Wat betreft de elementen op basis waarvan de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke 

zekerheid kunnen verkrijgen, heeft het Hof van Justitie gepreciseerd dat er wetenschappelijk 

gezien redelijkerwijs geen twijfel meer mag bestaan, bij de verlening van de toestemming 

voor de realisering van het project, dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuurlijke 

kenmerken van het betrokken gebied (zie met name HvJ, 20 september 2007, Commissie 

t. Italië, C-304/05, punt 59, en HvJ, 26 oktober 2006, Commissie t. Portugal, C-239/04, 

punt 24). 

 

 De passende beoordeling van de gevolgen moet dus leiden tot « volledige, precieze en 

definitieve constateringen en conclusies die elke redelijke wetenschappelijke twijfel […] 

wegnemen », waarbij die constateringen en conclusies « onontbeerlijk [zijn] om de bevoegde 

autoriteiten in staat te stellen de nodige zekerheid te verkrijgen om een vergunning voor die 

werkzaamheden toe te kennen » (HvJ, 20 september 2007, voormeld, punten 69-70). 

 

 B.25.2.  Rekening houdend met wat voorafgaat, en om de in B.11.1 en B.11.2 

uiteengezette motieven, dient aan het Hof van Justitie de in het dictum vermelde vijfde 

prejudiciële vraag te worden gesteld. 

 

 B.26.  In geval van ontkennend antwoord op de vijfde vraag, zal het Hof moeten 

onderzoeken of een dergelijke vergunning niettemin kan worden gegrond op de afwijkende 

regeling vervat in artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn. 

 

 B.27.1.1.  Die bepaling, die strikt moet worden geïnterpreteerd, voorziet erin dat, in het 

geval waarin, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling uitgevoerd overeenkomstig 

artikel 6, lid 3, eerste zin, van die richtlijn, een project toch moet worden gerealiseerd om 
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dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en, wanneer er geen alternatieve oplossingen bestaan, de lidstaat alle 

nodige compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de algehele samenhang van 

Natura 2000 bewaard blijft en hij de Commissie daarvan op de hoogte brengt (HvJ, 

20 september 2007, C-304/05, Commissie t. Italië, punten 81 en 82). 

 

 Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of 

een prioritaire soort is, zoals te dezen het geval is, kunnen bovendien alleen een beperkt aantal 

dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd ter rechtvaardiging dat een 

plan of een project toch wordt gerealiseerd (HvJ, 14 april 2005, C-441/03, Commissie 

t. Nederland, punt 27). In dat geval kan de verwezenlijking van het project enkel worden 

verantwoord door overwegingen die te maken hebben met de gezondheid van de mens en met 

de openbare veiligheid of met primordiale gunstige gevolgen voor het leefmilieu of, na advies 

van de Commissie, met andere dwingende redenen van groot openbaar belang. 

 

 B.27.1.2.  Bovendien kan artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn slechts toepassing vinden 

nadat de gevolgen van een plan of een project zijn beoordeeld overeenkomstig artikel 6, lid 3, 

van die richtlijn (HvJ, 20 september 2007, voormeld, punt 83). 

 

 B.27.2.  Rekening houdend met wat voorafgaat, en om de in B.11.1 en B.11.2 

uiteengezette redenen, dient aan het Hof van Justitie de in het dictum vermelde zesde 

prejudiciële vraag te worden gesteld. 

 

 B.28.1.  Gelet op de belangrijke preciseringen in de Toepassingsgids met betrekking tot 

het Verdrag van Aarhus vermeld in B.9.1 en B.13.5, dient ten slotte de vraag te worden 

gesteld of het genoemde Verdrag geïnterpreteerd dient te worden overeenkomstig die 

preciseringen. 

 

 In dat verband preciseert de Toepassingsgids met betrekking tot het Verdrag van Aarhus, 

die is opgesteld door drie auteurs voor het « Regionaal Milieucentrum voor Midden- en 

Oost-Europa » bij wijze van inleiding : 

 

 « De in deze publicatie uitgedrukte meningen weerspiegelen niet noodzakerlijkerwijze 
die van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UN/ECE), van het 
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Deense agentschap voor milieubescherming, van het Regionaal Milieucentrum voor Midden- 
en Oost-Europa, van het Environnement Law Institute, van het Pan-European Forum, van het 
Europees milieubureau, van de leden van de groep van specialisten of organisaties waartoe zij 
behoren ». 
 

 In haar conclusies in de zaak Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-263/08), 

stelt advocate-generaal Sharpston dat de Toepassingsgids « een gezaghebbende uitspraak » 

bevat (voetnoot 18). 

 

 B.28.2.  Rekening houdend met wat voorafgaat, en om de in B.11.1 en B.11.2 

uiteengezette motieven, dient aan het Hof van Justitie de in het dictum vermelde eerste 

prejudiciële vraag te worden gesteld. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  wijst de afstand van het beroep in de zaak nr. 4623 toe; 

 

 -  stelt, alvorens uitspraak ten gronde te doen, aan het Hof van Justitie van de Europese 

Unie de volgende prejudiciële vragen : 

 

 1.  Dienen de artikelen 2, punt 2, en 9, lid 4, van het Verdrag van Aarhus « betreffende 

toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden » te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de preciseringen 

aangebracht in de Toepassingsgids met betrekking tot dat Verdrag ? 

 

 2.  a)  Dient artikel 2, punt 2, van het Verdrag van Aarhus zo te worden geïnterpreteerd 

dat het van de toepassingssfeer van het genoemde Verdrag wetgevende akten uitsluit zoals de 

stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen verleend overeenkomstig de 

artikelen 1 tot 4 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 « betreffende enkele 

vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » ? 

 

 b)  Dient artikel 2, punt 2, van het Verdrag van Aarhus zo te worden geïnterpreteerd dat 

het van de toepassingssfeer van het genoemde Verdrag wetgevende akten uitsluit zoals de 

bekrachtigingen van stedenbouwkundige vergunningen  of milieuvergunningen vervat in de 

artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet ? 

 

 c)  Dient artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG « betreffende de 

milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten » zo te worden 

geïnterpreteerd dat het van de toepassingssfeer van de genoemde richtlijn wetgevende akten 

uitsluit zoals de stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen verleend 

overeenkomstig de procedure ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet ? 

 

 d)  Dient artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG zo te worden geïnterpreteerd dat het 

van de toepassingssfeer van de genoemde richtlijn wetgevende akten uitsluit zoals de 
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bekrachtigingen van stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen vervat in de 

artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet ? 

 

 3.  a)  Dienen de artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2, 3 en 4, van het Verdrag van Aarhus en 

artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich verzetten 

tegen een procedure, zoals die welke is ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet, 

krachtens welke de decreetgever stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen 

uitreikt die door een administratieve overheid zijn voorbereid en die enkel het voorwerp 

kunnen uitmaken van de in B.6 en B.7 bedoelde beroepen voor het Grondwettelijk Hof en de 

rechtscolleges van de rechterlijke orde ? 

 

 b)  Dienen de artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2, 3 en 4, van het Verdrag van Aarhus en 

artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich verzetten 

tegen de aanneming van wetgevende akten zoals de retroactieve bekrachtigingen vervat in de 

artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet, die enkel het voorwerp kunnen uitmaken 

van de in B.6 en B.7 bedoelde beroepen voor het Grondwettelijk Hof en de rechtscolleges van 

de rechterlijke orde ? 

 

 4.  a)  Dienen artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en artikel 9, lid 1, van de 

richtlijn 85/337/EEG zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich verzetten tegen een procedure, 

zoals die welke is ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet, krachtens welke een 

decreet dat stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen verleent, niet zelf alle 

elementen dient te bevatten aan de hand waarvan kan worden gecontroleerd of die 

vergunningen gebaseerd zijn op een adequaat voorafgaand onderzoek, uitgevoerd 

overeenkomstig de vereisten van het Verdrag van Aarhus en de richtlijn 85/337/EEG ? 

 

 b)  Dienen artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en artikel 9, lid 1, van de 

richtlijn 85/337/EEG zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich verzetten tegen de aanneming 

van wetgevende akten zoals de bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van 

hetzelfde decreet, die zelf niet alle elementen bevatten aan de hand waarvan kan worden 

gecontroleerd of die vergunningen gebaseerd zijn op een adequaat voorafgaand onderzoek, 

uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van het Verdrag van Aarhus en de 

richtlijn 85/337/EEG ? 
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 5.  Dient artikel 6, lid 3, van de richtlijn 92/43/EEG « inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna » zo te worden geïnterpreteerd dat het een 

wetgevende overheid in staat stelt projecten te vergunnen zoals diegene die worden bedoeld in 

de artikelen 16 en 17 van hetzelfde decreet, terwijl de daaromtrent uitgevoerde effectenstudie 

door de Raad van State, uitspraak doende volgens de procedure van uiterst dringende 

noodzakelijkheid, onvolledig werd geacht en in strijd is met een advies van de overheid van 

het Waalse Gewest die belast is met het ecologisch beheer van het natuurlijk milieu ? 

 

 6.  Dient, in geval van ontkennend antwoord op de vorige vraag, artikel 6, lid 4, van de 

richtlijn 92/43/EEG zo te worden geïnterpreteerd dat de verwezenlijking van een 

infrastructuur  bestemd om er het administratief centrum van een private vennootschap te 

vestigen en er een groot aantal werknemers tewerk te stellen, kan worden beoordeeld als een 

dwingende reden van groot openbaar belang ? 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4663, 4677 en 4736 

 
 

Arrest nr. 31/2010 
van 30 maart 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot 

wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 

Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot 

schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State, gesteld door 

de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en het Hof 

van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, en de 

rechters A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a)  Bij vonnis van 12 maart 2009 in zake de nv « Veevoederbedrijf Navobi » tegen het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en in zake het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tegen de Belgische Staat, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 maart 2009, heeft de Rechtbank van eerste 
aanleg te Turnhout de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het 
stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot 
vernietiging bij de Raad van State, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 2244 
Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de mate dat deze artikelen in 
een ongelijke behandeling op het vlak van de stuiting van de verjaring voorzien in geval van 
een beroep tot vernietiging van een administratieve handeling bij de Raad van State ingediend 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 25 juli 2008 tussen diegene ten voordele van wie de 
verjaring van de vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde 
administratieve handeling verworven is en die over een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing beschikt waartegen geen cassatieberoep is ingediend en waarbij de vordering 
verjaard is verklaard, en diegene ten voordele van wie de verjaring van de vordering tot herstel 
van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling eveneens verworven 
is, maar die echter niet over een dergelijke in kracht van gewijsde gegane beslissing 
dienaangaande beschikt ? ». 
 
 b)  Bij vonnis van 25 maart 2009 in zake Reuwen Daum en de nv « Orthopédie Lucas » 
tegen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 april 2009, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het 
stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot 
vernietiging bij de Raad van State, in die zin geïnterpreteerd dat het een verjaringstuitende 
werking verleent aan het beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling voor de 
Raad van State, zonder onderscheid naargelang de schuldvorderingen onder de gelding van de 
wetgeving vóór de bekendmaking ervan al dan niet zijn verjaard, zodat het schuldvorderingen 
doet herleven die vóór de aanneming ervan ‘ voorgoed vervallen ’ waren krachtens en volgens 
de bewoordingen van artikel 100 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, de artikelen 10 en 11 alsook 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 
met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, het beginsel van 
niet-retroactiviteit, het beginsel van rechtszekerheid, van de voorrang van het recht en van het 
recht op een eerlijk proces ? ». 
 
 c)  Bij arrest van 22 juni 2009 in zake de vennootschap naar Nederlands recht « Ballast 
Nedam Groep » tegen het Vlaamse Gewest en de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 29 juni 2009, heeft het Hof van Beroep te Brussel de 
volgende prejudiciële vragen gesteld : 
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 « 1.  Schendt artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de mate dat, samen gelezen met het algemeen beginsel 
van het verbod op retroactieve werking zoals opgenomen in artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, de instanties die de verjaring hebben verworven onderling ongelijk worden 
behandeld naargelang een op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet ingestelde 
vordering op dat ogenblik wel of niet aanleiding heeft gegeven tot een in kracht van gewijsde 
getreden rechterlijke beslissing ? 
 
 2.  Schendt artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit het algemeen 
rechtsbeginsel van de evenredigheid alsook het beginsel van de federale loyauteit, zoals 
opgenomen in artikel 143, § 1, van de Grondwet, in de mate dat de federale staat haar 
bevoegdheid heeft uitgeoefend op een wijze die het de deelstaten, gezien de impact van de 
uitgeoefende federale bevoegdheid, onmogelijk of bijzonder moeilijk maakt om de hun 
toegewezen bevoegdheden uit te oefenen ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4663, 4677 en 4736 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, met zetel te 
1000 Brussel, Kruidtuinlaan 55 (zaak nr. 4663); 
 
 -  de Ministerraad (zaak nr. 4663); 
 
 -  Reuwen Daum, wonende te 1190 Brussel, Molièrelaan 86, en de nv « Orthopédie 
Lucas », met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Jules de Troozlaan 27 (zaak nr. 4677); 
 
 -  de minister van Sociale Zaken (zaak nr. 4677); 
 
 -  het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met zetel te 1150 Brussel, 
Tervurenlaan 211 (zaak nr. 4677); 
 
 -  de vennootschap naar Nederlands recht « Ballast Nedam Groep », die woonplaats kiest 
te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 16 (zaak nr. 4736); 
 
 -  het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Regering (zaak nr. 4736); 
 
 -  de Ministerraad (zaak nr. 4736). 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Baele loco Mr. R. Depla, advocaten bij de balie te Brugge, voor het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; 
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 .  Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel, voor Reuwen Daum en de 
nv « Orthopédie Lucas »; 
 
 .  Mr. L. Depré, advocaat bij de balie te Brussel, voor de minister van Sociale Zaken; 
 
 .  Mr. G. Adant, advocaat bij de balie te Brussel, voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering; 
 
 .  Mr. M. Valkeniers loco Mr. P. Flamey en Mr. J. Bosquet, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor de vennootschap naar Nederlands recht « Ballast Nedam Groep »; 
 
 .  Mr. N. Verschaeren loco Mr. R. Heijse, advocaten bij de balie te Gent, voor het Vlaamse 
Gewest en de Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. F. Vandevoorde loco Mr. J. Bourtembourg en Mr. F. Belleflamme, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 Zaak nr. 4663 
 
 De eiseres voor het verwijzende rechtscollege verkreeg bij het arrest nr. 155.612 van de Raad van State op 
27 februari 2006 de vernietiging van een administratieve beslissing van 4 november 1997 op grond waarvan haar 
dieren gedurende een jaar niet mochten worden uitgevoerd naar het buitenland. Op basis van dat arrest stelde zij 
een vordering tot schadevergoeding wegens de geleden verliezen in tegen het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, die de Belgische Staat tot vrijwaring heeft gedagvaard. Volgens de verwerende 
partij is de verjaring van de vordering verworven maar is die nog niet verjaard verklaard bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingesteld. Zij verzocht de Rechtbank de hiervoor 
aangehaalde prejudiciële vraag te stellen. 
 
 
 Zaak nr. 4677 
 
 De eisers dagvaarden de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(hierna : Riziv) tot schadeloosstelling, ingevolge administratieve beslissingen waarbij de terugbetaling wordt 
verminderd van een orthopedisch toestel dat door de eerste eiser werd ontwikkeld en door de tweede eisende partij 
wordt gecommercialiseerd. Het Riziv werpt de onontvankelijkheid van de vordering wegens verjaring op, en 
vraagt in ondergeschikte orde de voormelde prejudiciële vraag te stellen. De Belgische Staat sluit zich daarbij aan. 
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 Zaak nr. 4736 
 
 De appellante is een vennootschap naar Nederlands recht die bij het arrest nr. 84.723 van 18 januari 2000 
van de Raad van State de vernietiging verkreeg van een ministeriële beslissing waarbij haar werd meegedeeld dat 
zij als individuele rechtspersoon niet voldeed aan de wettelijke voorwaarden en de geldigheid van de vroeger 
verleende erkenningen als aannemer kwam te vervallen. Zij dagvaardde het Vlaamse Gewest tot betaling van 
schadevergoeding op 24 maart 2000. Haar erkenningen werden opnieuw vervallen verklaard bij besluit van de 
bevoegde Vlaamse minister op 20 december 2001. Met betrekking tot de verjaring werpen de geïntimeerden op 
dat de vordering verjaard is, zoals in eerste aanleg was beslist, minstens de in het geding zijnde bepaling in strijd 
is met verschillende artikelen van de Grondwet en met enkele algemene rechtsbeginselen. Zij verzoeken het 
verwijzende rechtscollege de hiervoor vermelde prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Zaak nr. 4663 
 
 Standpunt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 
 A.1.  Na dieper te zijn ingegaan op de parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juli 2008 vat het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (hierna : FAVV) zijn argumentatie aan met een 
aantal voorbeelden waaruit zou moeten blijken dat er sprake is van een manifeste ongelijkheid tussen volstrekt 
soortgelijke situaties die enkel « ongelijk » worden beslecht door de verschillende zittingsdata van de 
rechtbanken. Er zou in dat verband geen sprake kunnen zijn van een objectieve en redelijke verantwoording van 
het onderscheid. Twee overheden beschikken immers over eenzelfde verworven recht, namelijk dat de tegen hen 
ingestelde vordering is verjaard, doch de ene overheid, die nog steeds in een rechtspleging betrokken is, ziet haar 
recht tenietgaan door de inwerkingtreding van de nieuwe wet, terwijl de andere overheid, wier zaak door een 
« snellere » rechtbank werd behandeld, haar recht behoudt doordat de vordering verjaard blijft. 
 
 In dat verband brengt die partij de kwalificatie van de bevrijdende verjaring en haar aard en doel in 
herinnering, waarbij zij erop wijst dat de verjaring in ons rechtssysteem een materieelrechtelijk, en geen 
processueel karakter heeft. De verjaring is immers een middel om zich te bevrijden van een verbintenis, die het 
bestaan van de schuld niet aantast, maar wel de opeisbaarheid ervan. In het voorbeeld beschikken beide 
overheden, in dezelfde situatie geplaatst, over eenzelfde recht dat de aanspraak van de wederpartij is verjaard. En 
aangezien de verjaring de rechtszekerheid en de sociale rust beoogt, raakt de instelling van de verjaring als 
zodanig de openbare orde en doet de in het geding zijnde bepaling afbreuk aan het rechtszekerheidsprincipe. 
 
 A.2.  Het FAVV verwerpt in elk geval de stelling dat de argumentatie van het Hof in de arresten nr. 98/2003 
van 2 juli 2003 en nr. 182/2008 van 18 december 2008 transponeerbaar zou zijn naar de in het geding zijnde 
bepaling. Het eerste arrest is niet transponeerbaar, omdat de toen bestreden regeling er kwam nadat het Hof 
voorafgaandelijk een ongrondwettigheid had vastgesteld; het tweede arrest is evenmin bruikbaar omdat de 
onmiddellijke toepassing van de wet - anders dan in de huidige zaak - geen gevolg had voor de rechten en 
aanspraken van de partijen. Die partij meent dan ook dat zij een verworven recht heeft gekregen, dat door een 
nieuwe wet niet kan worden tenietgedaan, vermits die, met toepassing van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
alleen voor de toekomst beschikt.   
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.  Uit het door de Ministerraad weergegeven wetgevingsproces blijkt de duidelijke bedoeling van de 
wetgever om de nieuwe regels betreffende de stuiting van de verjaring te laten gelden zowel in het geval dat het 
beroep tot nietigverklaring nog aanhangig is voor de Raad van State, als in het geval dat er reeds uitspraak is 
gedaan over het beroep tot nietigverklaring. In die laatste hypothese is een nieuwe verjaringstermijn beginnen te 
lopen vanaf het tijdstip waarop de Raad van State de beslissing heeft uitgesproken, en kan de verjaringstermijn al 
dan niet verstreken zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet. Derhalve is de wet toepasselijk op alle 
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hangende gedingen, met inbegrip van die gedingen waar de vordering tot schadevergoeding, in het licht van de 
vroegere regels inzake verjaring, had kunnen worden geacht te zijn verjaard. 
 
 Volgens de Ministerraad schendt de in het geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 
omdat de wetgever het bestaan van een definitieve rechterlijke beslissing in aanmerking mocht nemen als 
scharniermoment voor de onmiddellijke inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regeling, zoals moge blijken 
uit verschillende arresten van het Hof. De Ministerraad verwerpt in ieder geval het standpunt van het FAVV dat 
uit de voormelde arresten geen lering zou kunnen worden getrokken omdat het de beoordeling betrof van 
wetgeving die een door het Hof vastgestelde discriminatie moest wegwerken. De betwiste bepaling, die met zich 
meebrengt dat de nieuwe verjaringsregels van toepassing zijn op de toekomstige gevolgen van vroegere situaties, 
is strikt in overeenstemming met het beginsel van de onmiddellijke toepassing van rechtsregels. De omstandigheid 
dat een situatie zich langer in de tijd uitstrekt dan een andere, soortgelijke situatie, en daarop aldus een nieuw 
stelsel wordt toegepast vanwege een wetswijziging die zich heeft voorgedaan, maakt een perfect aanvaardbare 
verantwoording uit voor het verschil in behandeling. 
 
 A.4.  Zelfs indien het Hof zou menen dat de in het geding zijnde bepaling een retroactief karakter heeft, quod 
non, dan zou hieruit volgens de Ministerraad niet kunnen worden afgeleid dat zij ongrondwettig is. Het begrip 
« verworven rechten » is volgens de Ministerraad uiterst alledaags en laat een ruime interpretatie aan de rechter. 
Het is precies de rechtszekerheid die het verschil verantwoordt tussen de gevallen van verjaring die al dan niet het 
voorwerp hebben uitgemaakt van in kracht van gewijsde gegane beslissingen. 
 
 De Ministerraad ziet ook niet in dat het Hof oog zou moeten hebben voor het beperkte verschil tussen de 
burgerlijke verjaring die de vordering - het recht om een zaak bij de rechtbank aanhangig te maken - uitdooft en 
de verjaring van schuldvorderingen lastens de Staat en de bestuursoverheden, die het recht zelf uitdooft. Hij ziet 
niet in hoe de situatie van de tegenpartij zou moeten worden geacht een verworven recht te zijn in het ene of het 
andere geval. Het feit dat de hangende rechtsgeschillen onmiddellijk zouden worden geanalyseerd door rekening 
te houden met de door de wet ingevoerde bijkomende grond van stuiting zou de doelstelling van de bijzondere 
regeling voor die overheden, namelijk de noodzaak om de begroting op een gegeven moment te kunnen afsluiten, 
niet in het gedrang brengen.  
 
 
 Zaak nr. 4677 
 
 Standpunt van het Riziv 
 
 A.5.  Het Riziv schetst de historische context van artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit en de ratio legis ervan. De burgerlijke verjaring komt erop neer dat de schuld niet verdwijnt, 
maar dat ze niet langer opeisbaar is en dus nog vrijwillig kan worden gekweten. De verjaring op grond van de wet 
op de Rijkscomptabiliteit dooft de schuld zelf uit, en maakt dat de betaling die toch (nog) plaatsvindt, 
onverschuldigd is en dat het onverschuldigde kan worden teruggevorderd. De wetgever heeft dus uitdrukkelijk 
gewild dat de schulden van publieke overheden verdwijnen bij het bereiken van de verjaring. Ook die partij 
betwist niet de hiervoor vermelde draagwijdte van de bepaling met betrekking tot de toepasselijkheid op de 
hangende zaken, met dien verstande dat er slechts sprake is van een stuitende werking van het beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State indien het leidt tot een nietigverklaring van de bestreden administratieve 
rechtshandeling.  
 
 A.6.  Volgens het Riziv heeft de in het geding zijnde bepaling wel degelijk terugwerkende kracht en dient zij 
te worden beoordeeld in het licht van de ter zake geldende (strenge) criteria die het Hof hanteert om een dergelijke 
regeling bestaanbaar te achten met het gelijkheidsbeginsel. Het gaat met name om een ongeoorloofde inmenging 
in de talrijke hangende rechtsgedingen, waarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de schulden, 
naargelang zij onder de vroegere regelgeving al dan niet reeds waren verjaard, zodat in werkelijkheid schulden die 
overeenkomstig artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit definitief zouden zijn 
uitgedoofd, gaan herleven. De beginselen van de voorrang van het recht en van het recht op een eerlijk proces 
verzetten zich immers tegen elke inmenging van de wetgever om de uitkomst van een rechtsgeding te 
beïnvloeden.  
 
 Het verbod van terugwerkende kracht en het beginsel van de rechtszekerheid strekken precies ertoe de 
rechtsonderhorige toe te laten, in redelijkheid, de gevolgen van een welbepaalde handeling in te zien op het 
ogenblik dat ze wordt gesteld. Bovendien is artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
dat bepaalt dat in de opgegeven omstandigheden de schulden die voortvloeien uit de fouten van de Staat, verjaard 
zijn en definitief zijn uitgedoofd vijf jaar na 1 januari van het jaar waarin de schuld is ontstaan, niet gewijzigd.  
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 Vermits de schulden definitief zijn uitgedoofd, moet een uitdrukkelijke bepaling ze doen herleven, doch de 
wet van 25 juli 2008 wijzigt slechts de regel betreffende de verjaring en de stuiting ervan. Aangezien de bepaling 
betreffende het uitdoven van de schuld niet is gewijzigd, kan de in het geding zijnde bepaling geen invloed hebben 
op de schulden die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn uitgedoofd. Het Riziv herinnert ter zake aan 
het karakter van openbare orde van de verjaring op grond van artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, zoals het in talrijke arresten van het Hof in herinnering is gebracht. Er is voor het gemaakte 
onderscheid bijgevolg geen verantwoording vermits de wetgever het probleem zelfs niet zag, zodat de in het 
geding zijnde referentienormen worden geschonden en de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 
beantwoord. 
 
 A.7.  Zelfs als de wetgever het probleem van het herleven van schulden die nochtans definitief waren 
uitgedoofd, had onderkend, zou de maatregel niet nodig zijn geweest om het nagestreefde doel te bereiken. 
Volgens de rechtspraak van het Hof dient immers in een specifieke verjaringstermijn te worden voorzien voor 
schulden ten laste van de overheid waardoor die schulden definitief uitdoven. De wetgever heeft die noodzaak 
evenwel volledig genegeerd met de in het geding zijnde wetbepaling.  
 
 In nog meer ondergeschikte orde is de inmenging in de hangende procedures onevenredig met de 
nagestreefde doelstelling omdat de wetgever minder ingrijpende maatregelen had kunnen nemen, namelijk door 
de regeling te beperken tot het eerste lid van de in het geding zijnde bepaling. Aldus kon iedere persoon die een 
beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State heeft ingesteld, zijn optreden in rechte voortzetten, zonder dat 
definitief uitgedoofde schulden zouden herleven. Ook volgens die partij is de lering van het arrest nr. 98/2003 te 
dezen niet toepasselijk. Het betrof immers een voordien door het Hof ongrondwettig bevonden verjaringstermijn, 
die de wetgever ertoe had aangezet een nieuwe verjaringstermijn in te voeren. Dat arrest herinnert daarentegen 
wel eraan dat het gewettigd vertrouwen van de rechtsonderhorige moet worden geëerbiedigd. De bepaling die een 
schuld doet herleven die voordien nochtans definitief was uitgedoofd, vormt een zware, niet gerechtvaardigde en 
niet te rechtvaardigen inbreuk op het gewettigd vertrouwen van de overheid. Dat wordt aangetoond met een 
voorbeeld waarbij bijna veertig jaar verlopen tussen het stellen van een administratieve rechtshandeling en het 
beweerde herleven van de vordering tot schadeloosstelling die steunt op de nietigverklaring van die handeling. 
 
 
 Standpunt van de Belgische Staat 
 
 A.8.  De Belgische Staat gaat uit van dezelfde interpretatie van artikel 100 van de gecoördineerde wetten op 
de Rijkscomptabiliteit, dat door de wet van 25 juli 2008 niet is gewijzigd en onverminderd bepaalt dat de schulden 
van de Staat zijn verjaard en definitief zijn uitgedoofd. Hij herinnert eraan dat het geenszins de bedoeling van de 
voormelde wet was om dergelijke schulden te laten herleven.  
 
 Volgens de Belgische Staat moet de in het geding zijnde bepaling grondwetsconform worden 
geïnterpreteerd. Artikel 4 betekent niet meer dan dat de rechtsonderhorigen die een zaak aanhangig hebben 
gemaakt bij de Raad van State, het resultaat ervan kunnen afwachten, zonder dat zij intussen een bijkomende 
stuitende handeling moeten stellen indien zij zich wensen te schikken naar de uitspraak van de Raad van State. De 
uitbreiding van het stuitend karakter van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State zou derhalve 
uitsluitend gelden voor de gevallen waarin de Raad van State nog geen vernietigingsarrest heeft geveld. De 
wetgever vermocht te oordelen dat voor de procedures die voor de Raad van State nog niet waren beëindigd, de 
burgerlijke verjaring zou zijn gestuit met terugwerkende kracht op de datum van het indienen van het 
verzoekschrift tot nietigverklaring. Een uitzondering op dat principe is bepaald in het tweede lid van artikel 4. In 
die interpretatie is er volgens de Belgische Staat geen schending van de in de prejudiciële vraag vermelde 
grondrechten. 
 
 Anders is het wanneer de bepaling aldus wordt uitgelegd dat definitief uitgedoofde rechten uit hun as zouden 
herrijzen. Een dergelijke bepaling stemt niet overeen met de wil van de wetgever en schendt de in de prejudiciële 
vraag vermelde grondrechten. 
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 Standpunt van de eisers voor het verwijzende rechtscollege 
 
 A.9.  De eisers voor het verwijzende rechtscollege merken vooraf op dat ingevolge de wijziging aangebracht 
bij artikel 3 van de wet van 25 juli 2008 in artikel 101 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, de 
verjaring van de vorderingen tegenover de Staat overeenkomstig de regels van het gemeen recht wordt gestuit. 
Volgens die partijen is er geen sprake van schending van de in de prejudiciële vraag vermelde bepalingen en 
beginselen. 
 
 De ruime draagwijdte van de overgangsregeling is uitsluitend beperkt door het streven van de wetgever om 
de procedures tot schadeloosstelling die werden beslecht met een in kracht van gewijsde gegane uitspraak, niet te 
laten herleven. Dat onderscheidingscriterium is objectief en redelijk verantwoord. De beginselen van 
niet-retroactiviteit en van rechtszekerheid zijn evenmin geschonden, vermits de in het geding zijnde bepaling niet 
van toepassing is op zaken die werden beëindigd met een definitieve rechterlijke beslissing. In zoverre hij toch 
enigszins terugwerkt in de tijd – wat de uitdrukkelijke bedoeling is, zoals moge blijken uit de tekst van de wet en 
de parlementaire voorbereiding -, is die maatregel verantwoord door het onverwachte en niet gewenste karakter 
van de rechtspraak van het Hof van Cassatie in verband met de verjaringstermijn, op grond waarvan er trouwens 
precies geen rechtszekerheid bestond. 
 
 A.10.  Ook het eigendomsrecht is volgens die partijen niet geschonden vermits de begunstigden van de 
regeling in de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit zich niet konden beroepen op een onbetwistbaar 
verjaarde vordering. De wetgever heeft zich trouwens ervoor gehoed definitief verjaard verklaarde 
schuldvorderingen te doen herleven. Dat geldt, terecht, evenwel niet voor de nog hangende vorderingen. Het 
eigendomsrecht kan overigens beperkingen ondergaan in het algemeen belang, dat door de in het geding zijnde 
bepaling zeker wordt gediend. Het is wel juist dat de Staat is tussengekomen in de lopende procedures, doch dit 
was niet in zijn eigen voordeel, maar in zijn nadeel en dat van de overheden die zich op artikel 100 van de 
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit kunnen beroepen.  
 
 Een maatregel die gunstig is voor de rechtzoekende kan niet worden beschouwd als een aantasting van zijn 
recht op een eerlijk proces of van het beginsel van de voorrang van het recht. De openbare overheden van hun 
kant kunnen de desbetreffende bepalingen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet in hun 
voordeel aanvoeren. Zij worden overigens niet in een oneerlijke positie geplaatst in het burgerlijk proces vermits 
de in het geding zijnde wet het evenwicht herstelt dat ingevolge de rechtspraak van het Hof van Cassatie verloren 
is gegaan, temeer daar die overheden reeds een gunstigere verjaringsregeling genieten. De definitieve uitdoving 
van schulden, waarin artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit voorziet, heeft geen 
andere draagwijdte dan de terugvordering mogelijk te maken van schuldvorderingen betaald na het verstrijken van 
de verjaringstermijn. In ieder geval heeft het Hof zich nog niet uitgesproken over een geval van stuiting van de 
verjaring van aansprakelijkheidsvorderingen tegen de Staat en, in het bijzonder, door een beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State.  
 
 
 Zaak nr. 4736 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.11.  Vooraf stelt de Ministerraad dat de in het geding zijnde bepaling, anders dan de Vlaamse Regering 
suggereert, geen stuiting toekent aan alle reeds beslechte annulatieberoepen zolang een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing de vordering tot schadevergoeding die uit de nietig verklaarde handeling voortvloeit, niet 
verjaard heeft verklaard omdat een dergelijke interpretatie te onbegrensd teruggaat in de tijd. De bepaling heeft 
slechts tot gevolg dat zaken waarvoor ten hoogste vijf jaar vóór de inwerkingtreding van de wet reeds een 
vernietigingsarrest werd uitgesproken, aan de verjaring ontsnappen voor zover een vordering tot 
schadevergoeding werd ingesteld vóór de afloop van het deel van de termijn dat overblijft op die datum. 
 
 Artikel 4, tweede lid, heeft enkel tot doel een uitzondering aan te brengen op het eerste lid door te 
verduidelijken dat, zelfs wanneer een arrest tot nietigverklaring werd uitgesproken binnen vijf jaar voorafgaand 
aan de inwerkingtreding van de wet, de vordering tot schadevergoeding de door de wet ingevoerde stuiting niet 
zal kunnen genieten zodra een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan vóór de inwerkingtreding van de 
wet en waartegen geen cassatieberoep werd ingesteld, die vordering verjaard zou hebben verklaard. 
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 A.12.  Met betrekking tot de eerste prejudiciële vraag herhaalt de Ministerraad dat het 
onderscheidingscriterium, namelijk het bestaan van een in kracht van gewijsde gegane beslissing waarbij de 
schuldvordering verjaard werd verklaard, redelijkerwijze is verantwoord en geen retroactief effect heeft, zoals 
moge blijken uit de rechtspraak van het Hof. De wet wijkt overigens niet af van de gebruikelijke regel met 
betrekking tot de inwerkingtreding. Het is trouwens niet steeds eenvoudig te bepalen of een wet volgens haar 
algemene economie kan worden beschouwd als materieel retroactief. Veel belangrijker is het te bepalen of 
verworven rechten werden miskend of rechtmatige belangen werden geschonden, wat te dezen niet het geval is. 
Het algemeen belang was te dezen voldoende groot om de verjaringsregels aan te passen door de nieuwe regeling 
onmiddellijk toe te passen op de lopende rechtsplegingen.  
 
 De Ministerraad werpt in dat verband op dat de Vlaamse Regering geen enkele verworven situatie kan 
inbrengen tegen de wijziging van het recht. Het feit dat bepaalde vorderingen zonder enige twijfel verjaard zouden 
zijn verklaard onder het oude stelsel van de verjaringsregels en het ongetwijfeld niet zijn ingevolge de nieuwe 
regeling, is volledig onafhankelijk van enige handeling van haar kant. 
 
 A.13.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, laat de Ministerraad gelden dat de federale wetgever door 
het aannemen van de in het geding zijnde bepaling strikt binnen zijn bevoegdheid is gebleven. Ofschoon die 
bevoegdheidsuitoefening een impact heeft op het beheer van de financiën van het gewest - zoals trouwens ook op 
de federale financiën - is zulks volgens de rechtspraak van het Hof geen voldoende reden om de materieel 
bevoegde overheid te verbieden de haar toekomende wetgevende bevoegdheden uit te oefenen. Met de belangen 
van de gemeenschappen is trouwens voldoende rekening gehouden in zoverre de regeling ook door de Senaat is 
goedgekeurd, waarin gemeenschapssenatoren zitting hebben. 
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.14.  Volgens de Vlaamse Regering bestaat de ongrondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling, die 
wordt aangehaald in de eerste prejudiciële vraag, in de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van 
het algemeen rechtsbeginsel van het verbod op retroactieve werking en van de grondwettelijke beginselen inzake 
rechtszekerheid en non-retroactiviteit aangezien afbreuk wordt gedaan aan reeds verworven verjaringen. 
Overheden en particulieren dienen in gelijke mate aanspraak te kunnen maken op het definitief karakter van de 
verjaring van een schuldvordering, zodat een wettelijk ingrijpen een verkregen verjaring niet ongedaan kan 
maken. Wettelijke bepalingen mogen in beginsel slechts effect sorteren op de situaties die zich voordoen vanaf 
hun inwerkingtreding en zij mogen in beginsel ook niet retroactief zijn en afbreuk doen aan definitief verworven 
rechten. 
 
 De Vlaamse Regering verwijst naar de rechtsleer die aanvaardt dat het enkele verloop van de 
verjaringstermijn voldoende is om de verjaring te laten intreden en dat de verjaring derhalve niet afhankelijk is 
van de vaststelling ervan in een rechterlijke beslissing, zoals zelfs zou blijken uit de rechtspraak van het Hof en 
die van het Hof van Cassatie. In zoverre wordt aanvaard dat een verjaring definitief verworven is na het 
verstrijken van de verjaringstermijn, zou een toepassing van de nieuwe verjaringsregels op de hangende 
rechtsgedingen inderdaad afbreuk doen aan een definitief voltrokken toestand, hetgeen volgens de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie niet toegelaten is. Volgens de Vlaamse Regering bestaat er niet de minste twijfel over dat 
vóór de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepaling de vordering van de 
vennootschap « Ballast Nedam Groep » was verjaard en dat die verjaring voor het Vlaamse Gewest definitief was 
verworven. Ten gevolge van de nieuwe verjaringsregeling ontstaat er een onvoorzienbare en ongerechtvaardigde 
onderscheiden behandeling voor de gevallen waarin de verjaring verworven is door het verlopen van de 
verjaringstermijn. Noch het al dan niet bestaan van een in kracht van gewijsde gegane beslissing, noch het al dan 
niet instellen van een annulatieberoep bij de Raad van State in het verleden, kan worden beschouwd als een 
objectief en redelijk verantwoord onderscheidingscriterium. In zoverre de hoven en rechtbanken louter de 
verjaring kunnen en mogen vaststellen op basis van verjaringsregels die bestaan op het ogenblik van het inleiden 
van de oorspronkelijke vordering, is het geenszins relevant of er reeds een definitieve eindbeslissing zou bestaan, 
want bij wijzigende wetgeving zouden toch geen andere verjaringsregels mogen worden toegepast. Aangezien 
niemand, onder de toen geldende wetgeving, erop kon vertrouwen dat de procedure bij een administratief 
rechtscollege een stuitende werking zou hebben, worden diegenen die geen procedure bij een administratief 
rechtscollege hebben ingesteld, gediscrimineerd. In geen geval wordt het standpunt aanvaard dat de maatregel past 
in het kader van het verhelpen van rechtsonzekerheid, vermits de rechtspraak duidelijk was en er bijgevolg geen 
rechtsonzekerheid bestond. Van het bestaan van een procesrisico voor de Vlaamse Regering, is derhalve geen 
sprake. 
 



 10

 De Vlaamse Regering wijst trouwens erop dat zelfs de Belgische Staat in zijn syntheseconclusie in de voor 
de verwijzende rechter hangende zaak besluit tot ongrondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling, zodat 
het Hof alleen reeds op grond van die « bekentenis » de eerste prejudiciële vraag positief zou moeten 
beantwoorden. De Vlaamse Regering hekelt overigens de tegenstrijdige houding die de Belgische Staat in de loop 
van die procedures en in andere procedures voor het Hof heeft aangenomen, en verzet zich in het bijzonder tegen 
wat zij beschouwt als een te beperkende interpretatie van de in het geding zijnde bepaling.  
 
 A.15.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, laat de Vlaamse Regering gelden dat het 
evenredigheidsbeginsel en het beginsel van federale loyauteit zijn geschonden omdat de federale wetgever met de 
in het geding zijnde bepaling zijn bevoegdheid heeft uitgeoefend op een wijze die het de deelstaten, gelet op de 
impact van de bepaling, onmogelijk of bijzonder moeilijk maakt hun eigen, toegewezen bevoegdheden uit te 
oefenen. Het Hof is wel degelijk bevoegd om aan dat laatste beginsel te toetsen. 
 
 Zij wijst erop dat de federale wetgever weliswaar binnen zijn bevoegdheid is gebleven, doch ingevolge de 
toepassing van de bepalingen inzake de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit op de gemeenschappen 
en de gewesten, heeft de in het geding zijnde bepaling onmiskenbaar zware gevolgen voor de deelstaten. Gelet op 
de bijzonder zware financiële gevolgen die voortvloeien uit het feit dat de deelstaten plotseling worden 
geconfronteerd met de herleving van zeer belangrijke schadeclaims die eerder als verjaard konden worden 
beschouwd, wat onder meer alleen reeds blijkt uit de vordering van de vennootschap « Ballast Nedam Groep » ter 
waarde van 85 miljoen euro, had vooraf overleg georganiseerd moeten zijn.  
 
 De voormelde beginselen zijn geschonden vanwege de zware impact van de in het geding zijnde maatregel 
op de gewestbevoegdheid inzake openbare werken. Budgettaire middelen die zijn vrijgemaakt voor dergelijke 
werken, zullen immers moeten worden aangewend voor vorderingen tot schadeloosstelling, waardoor het moeilijk 
– zo niet onmogelijk - wordt om de bevoegdheid inzake openbare werken nog uit te oefenen. Grote, noodzakelijke 
infrastructuurprojecten, waarvan de planning, met inbegrip van het voorzien in de financiering ervan, vaak al jaren 
bezig is, komen zo in het gedrang. 
 
 De verwijzing naar de rol van de gemeenschapssenatoren kan de Vlaamse Regering niet overtuigen, vermits 
het oorspronkelijke voorstel uitging van twee senatoren die geen gemeenschapssenator zijn, en de bespreking 
vooral in besloten commissie plaatsvond, zodat het minstens niet voor alle gemeenschapssenatoren mogelijk was 
om die bij te wonen en de senatoren bovendien niet volledig op de hoogte kunnen zijn van alle mogelijke dossiers 
waarop het wetsvoorstel een invloed zou kunnen hebben.  
 
 
 Standpunt van de vennootschap naar Nederlands recht « Ballast Nedam Groep » 
 
 A.16.  De eerste vraag dient volgens de vennootschap « Ballast Nedam Groep » ontkennend te worden 
beantwoord. Er is immers geen sprake van vergelijkbare categorieën, vermits de verjaring in essentie de 
rechtsvordering betreft, en geenszins de daaraan ten grondslag liggende schuldvordering of verbintenis tot 
vergoeding van een onrechtmatige overheidsdaad. Zolang geen enkele in kracht van gewijsde gegane beslissing 
voorligt, kan de rechter rekening houden met bepaalde schorsings- en stuitingsgronden, en beschikt geen enkele 
instantie over een subjectief recht tot verval van de rechtsvordering. In zoverre de vermelde categorieën toch 
worden vergeleken, zijn ze onvoldoende vergelijkbaar. Beide categorieën kunnen niet worden vergeleken op 
gevaar af iedere wetswijziging onmogelijk te maken.  
 
 Die partij wijst ook erop dat de wetgever vóór alles eigenlijk duidelijkheid heeft willen scheppen nopens de 
gevolgen van een beroep bij de Raad van State dat, ingevolge de rechtspraak van het Hof van Cassatie, niet kon 
worden beschouwd als een dagvaarding in rechte in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek. Het in 
het geding zijnde artikel 4 beoogt derhalve een oplossing te bieden voor een op zich retroactieve werking van een 
jurisprudentiële regel zoals die werd bepaald in de arresten van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006. 
Vermits de juridische kwestie betreffende de gevolgen van het indienen van een beroep tot nietigverklaring bij de 
Raad van State voor de verjaring, in het licht van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, vóór die arresten niet 
was beslecht, kan men zich ter zake bezwaarlijk beroepen op « verworven rechten » inzake verjaring. Het feit dat 
het Vlaamse Gewest op grond van de voormelde arresten plots mocht verhopen het voordeel van die rechtspraak 
te genieten, kan geen afbreuk doen aan de verantwoording van het optreden van de wetgever, die juist de 
rechtszekerheid voor de rechtsonderhorige wilde herstellen. 
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 A.17.  Ten gronde is er volgens die partij geen sprake van retroactieve werking, vermits enkel de 
onmiddellijke werking van een procedurewet als gemeen overgangsrecht wordt vastgesteld. De in het geding 
zijnde wetsbepaling doet niets meer dan de onmiddellijke werking van de procedurewet te vertalen. Er zou slechts 
sprake zijn van een retroactieve rechtsregel indien die van toepassing zou zijn op feiten, handelingen en 
toestanden die definitief waren voltrokken op het ogenblik van de inwerkingtreding, quod non. De definitief 
verworven rechten in de zin van de verjaring die de ontoelaatbaarheid of de onontvankelijkheid van de 
rechtsvordering - doch niet van de schuldvordering op zich - met zich brengt, ontstaan immers pas wanneer een 
definitieve rechterlijke uitspraak dit vaststelt en hieraan doet het in het geding zijnde artikel geen afbreuk. Een 
hangend rechtsgeding is dus nog steeds onderhevig aan de rechtsgevolgen van onmiddellijk van toepassing zijnde 
procedurewetten die de verjaring en de daarmee gepaard gaande stuiting of schorsing regelen. 
 
 A.18.  In zoverre de categorieën toch vergelijkbaar worden geacht, is het criterium van onderscheid objectief, 
pertinent en redelijk verantwoord in verband met het nagestreefde doel. De wetgever heeft de rechtsonderhorige 
de mogelijkheid willen bieden om zich na een arrest van nietigverklaring van de Raad van State toch nog nuttig 
tot de rechter te wenden om een schadeloosstelling te verkrijgen, waarmee het recht van toegang tot de rechter 
precies wordt gewaarborgd, een recht waaraan geen disproportioneel hoge drempel kan worden gesteld. Dat geldt 
ook tegenover de overheden die onderworpen zijn aan de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, tegen 
wie een vordering tot schadeloosstelling wordt ingediend op grond van de nietigverklaring van hun handelingen 
door de Raad van State. Er is dan ook volgens die partij bij uitstek een redelijk verband van evenredigheid tussen 
de aangewende middelen en het beoogde doel, namelijk het waarborgen van het fundamentele recht van toegang 
tot de rechter, dat effectief dient te zijn, door invoering van een nieuwe stuitingsgrond. Zij verwijst in dat verband 
naar rechtspraak van het Hof van Justitie en naar de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde 
wetsbepaling waaruit duidelijk blijkt dat de wetgever de rechtsonderhorige niet heeft willen belasten met de voor 
hem nadelige gevolgen van de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State.  
 
 Het criterium van onderscheid, namelijk het al dan niet bestaan van een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing, is door het Hof reeds als objectief en redelijk beschouwd in zijn vroegere rechtspraak. Zelfs indien de 
maatregel als retroactief zou worden beschouwd, kan hij om dwingende motieven van algemeen belang - het 
herstel van de rechtszekerheid - worden verantwoord. 
 
 A.19.  De tweede prejudiciële vraag dient volgens die partij in hoofdorde als onontvankelijk te worden 
afgewezen omdat het Hof onbevoegd is om rechtstreeks te toetsen aan artikel 143, § 1, van de Grondwet en het 
daarin vervatte beginsel van de federale loyauteit, waarvan de eventuele schending slechts kan leiden tot een 
belangenconflict en niet tot een bevoegdheidsconflict.  
 
 In zoverre het Hof toch zou overgaan tot toetsing aan het evenredigheidsbeginsel dat bij de uitoefening van 
de eigen bevoegdheid door de federale wetgever in acht had dienen te zijn genomen, meent die partij dat hier 
geenszins sprake kan zijn van een kennelijk onredelijke maatregel. In de aangepaste wetgeving op de 
Rijkscomptabiliteit, die op de gemeenschappen en de gewesten van toepassing is verklaard, wordt verwezen naar 
de gemeenrechtelijke verjaringstermijn in het Burgerlijk Wetboek, terwijl aan de verjaring zelf niet wordt geraakt. 
Het gaat trouwens om het bestendigen van een binnen een rechtsorde normaal geachte gang van zaken, ter 
concretisering van het recht op toegang tot de rechter. Op geen enkele concrete en geloofwaardige wijze wordt 
aangetoond dat enige bevoegdheid van het Vlaamse Gewest dermate zou worden aangetast door de federale 
wetgeving dat dit Gewest het moeilijk krijgt om zijn beleid doelmatig uit te oefenen. Evenmin wordt ingezien 
welke bevoegdheden die aan de gemeenschappen en de gewesten worden opgedragen, precies zouden worden 
getroffen door het invoeren van een stuitingsgrond betreffende de burgerrechtelijke verjaringsregeling. De 
financiële impact van een maatregel is in ieder geval geen beknotting van de bevoegdheid van de 
gemeenschappen en de gewesten. De wijziging van de regeling inzake de gemeenrechtelijke verjaring kan geen 
bevoegdheidsuitoefening uitmaken die de uitoefening van de eigen bevoegdheid van het gewest onmogelijk of 
disproportioneel moeilijk zou maken, temeer daar de gemeenschappen en de gewesten, gebruik makend van hun 
impliciete bevoegdheden, in de hun toegewezen materies kunnen voorzien in een aangepaste verjaringsregeling. 
Tot slot is het volgens die partij niet ernstig om staande te houden dat plots, door het feit van van de arresten van 
het Hof van Cassatie - ogenblik vanaf hetwelk het Vlaamse Gewest zich had kunnen bedienen van de gunstige 
rechtspraak - bepaalde budgetten op de begroting anders zouden zijn toebedeeld, dat de normale reserveringen 
voor bepaalde procesrisico’s niet langer voorhanden zouden zijn en dat de normale uitoefening van de 
bevoegdheid inzake openbare werken zou zijn aangetast. 
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- B - 
 

 Ten aanzien van de in het geding zijn bepaling 

 

 B.1.1.  De wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de 

gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van 

de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij 

de Raad van State (hierna : de wet van 25 juli 2008) voorziet in een regeling waarbij de 

verjaringstermijn van een vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door een vernietigde 

administratieve handeling wordt gestuit als gevolg van het instellen van een beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad van State. 

 

 B.1.2.  Die regeling werd in de parlementaire voorbereiding toegelicht als volgt : 

 

 « De achterstand bij de Raad van State is een oud zeer, dat sedert een tiental jaar 
onhoudbare proporties heeft aangenomen. 
 
 […] 
 
 Gewone burgers […], die geconfronteerd worden met een volgens hen onwettige 
overheidsbeslissing […], kunnen […] voor schorsing en vernietiging naar de Raad van State 
trekken. 
 
 Spijtig genoeg blijven zij daar jaren in onzekerheid over hun rechtspositie, gelet op de 
aanzienlijke achterstand. 
 
 […] 
 
 Vooraleer de betrokken burgers te weten komen of een beslissing al dan niet ongedaan 
wordt gemaakt wegens wetsoverschrijding, en zij dus aanspraak kunnen maken op een 
schadevergoeding, zijn er gemiddeld vijf jaar verlopen. 
 
 Evenwel verjaren overeenkomstig art. 2262bis B.W. alle rechtsvorderingen tot vergoeding 
van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf 
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de 
verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. 
 
 […] 
 
 Gelet op de mogelijkerwijs nog tussenkomende administratieve beroepsprocedure, is vaak 
al een deel van de verjaringstermijn verlopen nog voor het vernietigingsverzoek bij de Raad 
van State wordt ingesteld. […] 
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 De kans is dus zeer groot dat het recht om schadevergoeding te vorderen verjaart lopende 
de vernietigingsprocedure. Vele advocaten zullen hun cliënten dan ook aanraden om 
onmiddellijk na het instellen van het vernietigingsverzoek of tijdens de procedure voor de Raad 
van State een burgerlijke vordering in te stellen, en deze vordering te laten verwijzen naar de 
rol. 
 
 Immers, overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vormt een dagvaarding 
voor het gerecht een burgerlijke stuiting. Overeenkomstig een vaste rechtspraak blijft deze 
stuiting trouwens voortduren gedurende het aanhangig zijn van de zaak, zodat de nieuwe 
verjaringstermijn maar begint te lopen na het beëindigen van die aanleg. 
 
 Deze door de slechte werking van de instelling gegroeide rechtspraktijk is evenwel geen 
goede zaak, vermits zij het risico van het verlies van recht op schadevergoeding geheel ten 
laste legt van de burger : het is deze laatste die een potentieel slachtoffer is van de abnormale 
traagheid van de rechtsgang. Bovendien vult dit de rollen van de burgerlijke rechtbanken met 
zaken die gedurende jaren niet in staat zijn, zodat de administratieve last onnodig toeneemt. 
 
 Het is daarnaast een nutteloze bijkomende kost voor de burger die naderhand vaststelt dat 
de bestreden overheidsbeslissing toch niet werd vernietigd » (Parl. St., Senaat, B.Z. 2007, 
nr. 4-10/1, pp. 1-3). 
 

 B.2.  Het in het geding zijnde artikel 4 van de wet van 25 juli 2008, dat de inwerkingtreding 

van die regeling betreft, bepaalt : 

 

 « Deze wet is van toepassing op beroepen tot vernietiging die bij de Raad van State zijn 
ingediend vóór de inwerkingtreding ervan. 
 
 Zij is evenwel niet van toepassing wanneer de vordering tot schadevergoeding vóór de 
inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingediend ». 
 

 

 Ten aanzien van de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

 

 B.3.  In de prejudiciële vragen wordt het Hof verzocht de in het geding zijnde bepaling te 

toetsen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen, enerzijds, met de 

beginselen van rechtszekerheid en van niet-retroactiviteit van de wetten (zaken nrs. 4677 en 

4736) en, anderzijds, met het beginsel van « de voorrang van het recht » en met de artikelen 6.1 

en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (zaak nr. 4677).  

 

 Het Hof dient daarbij te onderzoeken of de in het geding zijnde bepaling op een 

discriminatoire wijze afbreuk zou doen aan reeds verworven verjaringen, ook die waarop de 
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overheden die onder de toepassing van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 

Rijkscomptabiliteit vallen, zich beroepen. Verder dient het Hof te onderzoeken of de in het 

geding zijnde bepaling een verschil in behandeling in het leven zou roepen tussen, enerzijds, de 

personen wier vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet verjaard is 

verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is 

ingesteld en, anderzijds, de personen wier vordering tot schadevergoeding vóór de 

inwerkingtreding van de wet niet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane 

beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingesteld. 

 

 B.4.1.  Wat de inwerkingtreding van de wet betreft, bepaalde artikel 3 van het wetsvoorstel 

dat tot de wet van 25 juli 2008 heeft geleid dat de inwerkingtreding van de wet niet tot gevolg 

had dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen « wanneer de rechtsvordering tot 

vergoeding van schade verjaard is vóór de inwerkingtreding van deze wet » (Parl. St., Senaat, 

B.Z. 2007, nr. 4-10/1, p. 6). 

 

 B.4.2.  In de Senaat werd een amendement aangenomen dat het voorgestelde artikel 3 

verving door de volgende tekst : 

 

 « De wet is van toepassing op de bestaande rechtsgeschillen in de mate ze niet beslecht 
werden bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing » (Parl. St., Senaat, 2007-2008, 
nr. 4-10/2, p. 2, en nr. 4-10/3, p. 17). 
 

 De toelichting bij dat amendement verwijst, enerzijds, naar artikel 11 van de wet van 

10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring en, anderzijds, 

naar het arrest nr. 98/2003 van 2 juli 2003, waarbij het Hof « op een prejudiciële vraag gesteld 

door het hof van beroep te Bergen, duidelijk stelde dat een in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis of arrest een objectief aanknopingspunt vormt en aldus niet discriminerend is » (Parl. 

St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/3, p. 15). 

 

 B.4.3.  De Raad van State merkte evenwel het volgende op met betrekking tot de door de 

Senaat aangenomen tekst : 

 

 « Om de bedoeling van de wetgever weer te geven, zoals ze thans blijkt uit de 
besprekingen in de Senaat, zou artikel 3 zo moeten worden aangepast dat de personen die op 
het arrest van de Raad van State hebben gewacht, de mogelijkheid krijgen om voor de 
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burgerlijke rechter nog op te treden wanneer het arrest is uitgesproken (of ter kennis gebracht) 
op een datum die valt binnen een kortere termijn dan de wettelijke verjaringstermijn » (advies 
nr. 44.302/2 van 29 april 2008, Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0832/004, p. 13). 
 

 B.4.4.  In antwoord hierop heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een amendement 

aangenomen dat overeenkomt met de in het geding zijnde bepaling. Dat amendement werd als 

volgt verantwoord : 

 

 « In dit amendement wordt artikel 3 opnieuw geformuleerd teneinde te trachten rekening 
te houden met de opmerkingen van de Raad van State over het gebrek aan duidelijkheid ervan. 
 
 De wet is van toepassing verklaard op beroepen tot vernietiging die bij de Raad van State 
zijn ingediend vóór de inwerkingtreding ervan. Ofwel is het beroep nog steeds aanhangig en in 
dit geval stuit het de verjaring tot het tijdstip waarop de Raad van State de beslissing uitspreekt, 
ofwel is er reeds uitspraak gedaan over het beroep en in dit geval is een nieuwe 
verjaringstermijn beginnen te lopen vanaf het tijdstip waarop de Raad van State de beslissing 
heeft uitgesproken en kan de verjaringstermijn al dan niet verstreken zijn op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze wet. 
 
 De toepassing van de wet kan evenwel niet tot gevolg hebben dat een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing, waarmee de burgerrechtelijke vordering verjaard is verklaard en 
waartegen geen cassatieberoep is ingediend, ter discussie wordt gesteld » (Parl. St., Kamer, 
2007-2008, DOC 52-0832/005, pp. 3-4). 
 

 B.5.  Met artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 wenst de wetgever te verzekeren dat de 

nieuwe wet van toepassing zou zijn op « hangende » zaken, alsmede op « de zaken waarbij 

men bij de inwerkingtreding van de nieuwe regeling minder dan 5 jaar is verwijderd van het 

vernietigingsarrest van de Raad van State » (Parl. St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/3, p. 12), 

zonder dat het evenwel « mogelijk [is] beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan op 

losse schroeven te zetten » (ibid., p. 13). 

 

 B.6.  De in het geding zijnde bepaling brengt met zich mee dat bepaalde vorderingen tot 

herstel van de schade veroorzaakt door een administratieve handeling, die vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 25 juli 2008 als verjaard konden worden beschouwd, alsnog 

toelaatbaar zijn. 

 

 Aldus verleent die bepaling terugwerkende kracht aan de nieuwe regeling en kan zij, door 

afbreuk te doen aan de door de oude wet gewekte verwachtingen, de rechtszekerheid in het 

gedrang brengen. 
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 B.7.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van 

een doelstelling van algemeen belang. 

 

 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot gevolg heeft dat de afloop van één 

of meer gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin wordt beïnvloed of dat rechtscolleges 

worden verhinderd zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vergt de aard van het 

in het geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van 

algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden van de wetgever, dat ten nadele 

van een categorie van burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan allen 

worden geboden. 

 

 B.8.1.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wet van 25 juli 2008 niet los kan 

worden gezien van twee arresten van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006, waarbij werd 

geoordeeld dat « het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor de 

Raad van State […] de verjaring […] van het recht om voor een burgerlijke rechtbank 

schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad [niet stuit of 

schorst] » (Cass., 16 februari 2006, C.05.0022.N en C.05.0050.N). 

 

 Met de in het geding zijnde bepaling wou de wetgever « aandacht […] schenken aan de 

rechtzoekende die er tot het arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006 van kon 

uitgaan dat hij [na een vernietigingsarrest van de Raad van State] nog kon vorderen voor de 

burgerlijke rechtbank » (Parl. St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/3, pp. 15-16). 

 

 B.8.2.  Vóór de aangehaalde arresten van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006 was 

het antwoord op de vraag of de verjaring van het recht om voor een burgerlijke rechtbank 

schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad wordt gestuit door 

een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State, omstreden in de rechtsleer en in de 

rechtspraak. 

 



 17

 B.8.3.  Die rechtsonzekerheid vormt een bijzondere omstandigheid die te dezen de 

terugwerkende kracht van de nieuwe regeling - beperkt tot « hangende zaken » en « zaken 

waarbij men bij de inwerkingtreding van de nieuwe regeling minder dan 5 jaar is verwijderd 

van het vernietigingsarrest van de Raad van State » - kan verantwoorden, ook met betrekking 

tot de rechtsvorderingen tegen overheden die onder de toepassing van de gecoördineerde 

wetten op de Rijkscomptabiliteit vallen, niet in het minst omdat zij vaak de verwerende partijen 

zijn in de rechtsplegingen voor de Raad van State. De wetgever heeft terecht kunnen oordelen 

dat de situatie van de rechtzoekenden die vóór de arresten van het Hof van Cassatie van 

16 februari 2006 erop hadden vertrouwd dat zij de uitkomst van de procedure bij de Raad van 

State konden afwachten alvorens een aansprakelijkheidsvordering bij de burgerlijke 

rechtbanken in te leiden, diende te worden geregulariseerd. 

 

 B.9.1.  Het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de personen wier vordering tot 

schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet verjaard is verklaard bij een in kracht 

van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingesteld en, anderzijds, de 

personen wier vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet niet 

verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen 

cassatieberoep is ingesteld, is redelijk verantwoord gelet op het fundamentele beginsel van 

onze rechtsorde dat de rechterlijke beslissingen niet kunnen worden gewijzigd dan ingevolge 

de aanwending van rechtsmiddelen. Bijgevolg kan de wet niet van toepassing zijn wanneer een 

definitief geworden rechterlijke beslissing een vordering tot schadevergoeding verjaard heeft 

verklaard. 

 

 B.9.2.  Het feit dat uit de in het geding zijnde bepaling voortvloeit dat de wet wel van 

toepassing kan zijn op vorderingen tot schadevergoeding die vóór de inwerkingtreding van de 

wet verjaard zijn verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen 

cassatieberoep is ingesteld, doet geen afbreuk aan het voorgaande. Gelet op dat cassatieberoep 

is er immers nog geen sprake van een definitief geworden rechterlijke beslissing. 

 

 B.10.  Uit wat voorafgaat volgt dat de prejudiciële vragen waarbij het Hof wordt verzocht 

zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de beginselen van 

rechtszekerheid, van niet-retroactiviteit van de wetten en van « de voorrang van het recht » en 
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met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, ontkennend 

dienen te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de toetsing aan het eigendomsrecht 
 

 B.11.  De toetsing in de zaak nr. 4677 van de in het geding zijnde bepaling aan artikel 16 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, leidt niet tot een ander besluit daar de 

wetgever vermocht te oordelen dat de in het geding zijnde maatregel in overeenstemming was 

met het algemeen belang en noodzakelijk was om de rechtszekerheid te herstellen. 

 

 De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van de 

federale loyauteit 

 

 B.12.1.  In de tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 4736 wordt het Hof ondervraagd 

over de verenigbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de beginselen van 

evenredigheid en van federale loyauteit. 

 

 B.12.2.  De Vlaamse Regering betwist niet dat de door de in het geding zijnde bepaling 

geregelde aangelegenheid behoort tot de bevoegdheid van de federale Staat. 

 

 Zij is evenwel van oordeel dat die bepaling, door het doen « herleven » van vorderingen 

tot herstel van schade, ernstige financiële gevolgen heeft voor de Vlaamse Gemeenschap en het 

Vlaamse Gewest, waardoor het die overheden onmogelijk of bijzonder moeilijk wordt gemaakt 

om de hun toegewezen bevoegdheden doelmatig uit te oefenen. Bovendien bekritiseert zij het 

feit dat de federale wetgever over de in het geding zijnde bepaling geen overleg heeft gepleegd 

met de gemeenschappen en de gewesten. 
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 B.13.  In de uitoefening van hun bevoegdheden dienen de wetgevers het 

evenredigheidsbeginsel, dat inherent is aan elke bevoegdheidsuitoefening, in acht te nemen. 

Dat beginsel houdt in dat geen enkele overheid bij het voeren van het beleid dat haar is 

toevertrouwd, zo verregaande maatregelen mag nemen dat het voor een andere overheid 

onmogelijk of overdreven moeilijk wordt om het beleid dat haar is toevertrouwd doelmatig te 

voeren. 

 

 B.14.  De omstandigheid dat de in het geding zijnde bepaling een weerslag kan hebben op 

de financiën van de gemeenschappen en de gewesten volstaat in beginsel niet om te besluiten 

tot een schending van het evenredigheidsbeginsel. Dit geldt des te meer wanneer die weerslag 

occasioneel en bijgevolg niet structureel van aard is. 

 

 Zoals bij de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is gebleken, heeft de 

federale wetgever, op grond van specifieke omstandigheden, terecht kunnen oordelen dat het 

noodzakelijk was te voorzien in een bijzondere overgangsmaatregel. Ermee rekening houdend, 

enerzijds, dat het een overgangsmaatregel betreft, die bijgevolg slechts een beperkte werking in 

de tijd heeft, en, anderzijds, dat de weerslag ervan op de financiën van de gemeenschappen en 

de gewesten slechts occasioneel van aard is, maakt de in het geding zijnde bepaling het de 

Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest noch onmogelijk, noch overdreven moeilijk 

hun bevoegdheden uit te oefenen. 

 

 B.15.  De in het geding zijnde bepaling is niet onverenigbaar met het 

evenredigheidsbeginsel dat bij de uitoefening van bevoegdheden in acht moet worden 

genomen, noch met het beginsel van de federale loyauteit, waaruit geen andere argumenten 

worden afgeleid dan die welke werden afgeleid uit de aangevoerde schending van het 

evenredigheidsbeginsel. 

 

 De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 



 20

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de 

gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van 

de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij 

de Raad van State schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

de beginselen van rechtszekerheid en van niet-retroactiviteit van de wetten en met de artikelen 6.1 

en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch artikel 16 van de Grondwet, 

in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, noch het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van de federale 

loyauteit. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4666, 4730, 4735 en 4738

 
 

Arrest nr. 32/2010 
van 30 maart 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 60 tot 66 of van de artikelen 64 en 65 
van de programmawet van 22 december 2008 (« Wijziging van de wet van 11 april 2003 
betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het 
beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales »), ingesteld door de nv « Electrabel », de 
nv « Synatom », de nv « EDF Belgium » en de nv « S.P.E. ». 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 maart 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 maart 2009, heeft de nv « Electrabel », 
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Regentlaan 8, beroep tot vernietiging ingesteld 
van de artikelen 60 tot 66 van de programmawet van 22 december 2008 (« Wijziging van de wet 
van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de 
kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales »), 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2008, vierde editie. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juni 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 juni 2009, heeft de nv « Synatom », met 
maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Arianelaan 7, beroep tot vernietiging ingesteld van de 
artikelen 64 en 65 van dezelfde programmawet. 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2009, heeft de nv « EDF Belgium », 
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 11, beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 60 tot 66 van dezelfde programmawet. 
 
 d.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2009, heeft de nv « S.P.E. », met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Regentlaan 47, beroep tot vernietiging ingesteld van 
de artikelen 60 tot 66 van dezelfde programmawet. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4666, 4730, 4735 en 4738 van de rol van het 
Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft memories ingediend, de verzoekende partijen hebben elk een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook memories van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 februari 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. L. Swartenbroux, advocaat bij de balie te Brussel, tevens loco 
Mr. J.-M. Nelissen Grade, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Mr. D. Garabedian, advocaat 
bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 4666; 
 
 .  Mr. J. Scalais en Mr. O. Vanhulst, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 4730; 
 
 .  Mr. A. Brohez en Mr. T. Chellingsworth, loco Mr. P. Callens, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 4735; 
 
 .  Mr. P. Smet en Mr. J. Everaert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de verzoekende 
partij in de zaak nr. 4738; 
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 .  Mr. G. Block, Mr. J. Autenne en Mr. A. De Geeter, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad, in de zaken nrs. 4666 en 4730; 
 
 .  Mr. L. Simont, Mr. B. Paquot en Mr. M. von Kuegelgen, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad, in de zaken nrs. 4735 en 4738; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de zaak nr. 4666 
 
 Wat het belang betreft 
 
 A.1.  De naamloze vennootschap « Electrabel » (hierna : Electrabel) doet blijken van haar belang om de 
vernietiging te vorderen van de artikelen 60 tot 66 van de programmawet van 22 december 2008 door de 
omstandigheid dat die bepalingen haar juridische en financiële situatie rechtstreeks en op ongunstige wijze 
zouden raken. 
 
 Zij preciseert dat van haar 89 pct. van de bij artikel 65 van die wet ingevoerde repartitiebijdrage werd 
gevorderd en dat die heffing meer dan een derde vertegenwoordigt van de winst die zij in 2008 in België heeft 
gemaakt via haar activiteiten van productie en verkoop van energie, en ongeveer een vierde van haar totale 
nettowinst. Zij voegt eraan toe dat het risico de bij artikel 66 van dezelfde wet ingevoerde administratieve 
geldboete te worden opgelegd, haar ertoe gedwongen heeft die bijdrage te betalen vóór 30 januari 2009. 
 
 De verzoekster voert eveneens aan dat die bijdrage haar productiekosten verhoogt, vermits de wet van 
22 december 2008 haar verbiedt om die last, op welke wijze ook, te verhalen op andere ondernemingen of op de 
eindafnemer. 
 
 De verzoekster onderstreept vervolgens dat de Staat de bedoeling heeft die bijdrageverplichting recurrent te 
maken, wat blijkt uit het feit dat een bedrag van 500 miljoen euro in de rijksmiddelenbegroting van het 
begrotingsjaar 2009 werd ingeschreven. 
 
 Zij merkt ten slotte op dat niet wordt gewaarborgd dat de opbrengst van die bijdrage zal worden aangewend 
voor de in de memorie van toelichting van de wet van 22 december 2008 beoogde uitgaven, dat die wet de 
verzoekster niet de mogelijkheid biedt die bijdrage te vermijden - of het bedrag ervan te verminderen - door haar 
gedrag te wijzigen, en dat het bedrag van die bijdrage niet kan worden verminderd in de mate waarin de 
doelstellingen van de wet nadien zouden worden verwezenlijkt. 
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 Wat betreft het eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 
 
 Over het « eerste onderdeel » 
 
 A.2.1.  Electrabel zet uiteen dat de bestreden bepalingen een verschil in behandeling creëren dat niet 
objectief noch redelijk kan worden verantwoord tussen, enerzijds, de kernexploitanten vermeld in artikel 2, 5°, 
van de wet van 11 april 2003 « betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de 
kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales » en de vennootschappen 
bedoeld in artikel 24, § 1, van dezelfde wet en, anderzijds, de producenten van niet-nucleaire elektriciteit en de 
andere actoren van de Belgische elektriciteitsmarkt (invoerders, distributeurs, leveranciers, transporteurs van 
elektriciteit en andere tussenpersonen van de Belgische elektriciteitsmarkt). 
 
 De verzoekster doet opmerken dat alleen de eerstgenoemden de bij artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 
2003 ingevoerde repartitiebijdrage, verschuldigd zijn. 
 
 Zij onderstreept dat zij niet alleen kernexploitant is, maar eveneens elektriciteit produceert op basis van 
conventionele of hernieuwbare energiebronnen, en energie levert. Zij benadrukt het feit dat de repartitiebijdrage 
haar enkel in haar hoedanigheid van kernexploitant raakt en dat het onderzoek van de grondwettigheid van de in 
het geding zijnde bijdrage enkel die hoedanigheid in aanmerking kan nemen. 
 
 A.2.2.1.  Zij is van mening dat de twee categorieën van bijdrageplichtigen, rekening houdend met de 
nagestreefde doelstellingen en met de context waarin de bestreden bepalingen zijn aangenomen, vergelijkbaar 
zijn met de voormelde andere personen. 
 
 Zij voert in dat verband aan dat die bijdrage slechts betrekking heeft op een deel van een energiesector, in 
tegenstelling tot de « eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector » die werd ingevoerd bij de wet van 
10 juni 2002, en de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector », die werd ingevoerd bij de wet van 
27 december 2006 « houdende diverse bepalingen (I) », die betrekking hebben op de petroleum- of gassector in 
zijn geheel. 
 
 A.2.2.2.  De verzoekster merkt op dat alle in de parlementaire documenten vermelde doelstellingen 
betrekking hebben op de energiesector in zijn geheel, met uitzondering van de overwegingen betreffende de 
uitgaven en investeringen die verbonden zijn aan kernenergie. Zij is echter van mening dat de beoogde 
doelstelling, doordat die uitgaven en investeringen niet werden berekend, niet volstaat om de in het geding zijnde 
bijdrage te verantwoorden. 
 
 Zij voert aan dat de vergelijkbaarheid van de verschillend behandelde categorieën van personen moet 
worden beoordeeld in het licht van de verschillende doelstellingen van de in het geding zijnde bijdrage. 
 
 A.2.2.3.1.  In dat opzicht merkt de verzoekende partij eerst op dat de eerste doelstelling van de wetgever, 
namelijk het versterken van de bevoorradingszekerheid van elektrische energie, berust op de vaststelling dat de 
productiecapaciteit van niet-nucleaire elektriciteit ontoereikend is. De verzoekster wijst erop dat de wet van 
31 januari 2003 « houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie » de 
maatschappijen die de repartitiebijdrage verschuldigd zijn, verbiedt om nog verder te investeren in de productie 
van nucleaire elektriciteit, en is van mening dat de vaststelling die ten grondslag ligt aan de nagestreefde 
doelstelling de wetgever veeleer ertoe zou moeten aanzetten de producenten van conventionele elektriciteit te 
belasten. Zij leidt daaruit af dat laatstgenoemde zich in een situatie bevinden die minstens vergelijkbaar is met 
die van de bijdrageplichtigen. 
 
 Electrabel geeft bovendien aan dat een studie met betrekking tot « de ontoereikende productiecapaciteit van 
elektriciteit in België » die op 27 september 2007 door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 
het Gas (CREG) werd goedgekeurd, bevestigt dat de federale Regering nooit heeft gewild dat de verzoekster in 
bijkomende productiecapaciteit investeert, maar veeleer dat andere actoren in de Belgische elektriciteitsmarkt 
investeren. Zij is van oordeel dat het onvermogen van de Regering om nieuwe investeerders aan te trekken, de 
nieuwe bijdrage die haar wordt opgelegd niet kan verantwoorden. 
 
 Electrabel voegt eraan toe dat het toepassingsgebied van de richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 « betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten 
en houdende intrekking van richtlijn 93/76/EEG van de Raad », dat beperkt is tot de « energiedistributeurs », 
« de distributienetbeheerders » en de « detailhandelaars in energie » zou verantwoorden dat die andere actoren 
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van de elektriciteitsmarkt eveneens de repartitiebijdrage verschuldigd zijn. De verzoekster wijst ten slotte erop 
dat een verhoging van de invoercapaciteit van elektriciteit eveneens de bevoorradingszekerheid zou kunnen 
versterken, en dat de transportondernemingen in dat opzicht een grote verantwoordelijkheid hebben. 
 
 A.2.2.3.2.  Electrabel merkt op dat het tweede doel van de repartitiebijdrage de strijd is tegen de stijgende 
prijs van gas en elektriciteit. De verzoekster oordeelt dat de producenten van niet-nucleaire elektriciteit, alsook 
de leveranciers, distributeurs en transporteurs van elektriciteit zich, in het licht van die doelstelling, in een 
situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van de maatschappijen die de in het geding zijnde bijdrage 
verschuldigd zijn en die niet als enigen verantwoordelijk zijn voor de prijsstijging. Zij verwijst in dat verband 
naar een studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen, die op 13 mei 2008 door de CREG 
werd goedgekeurd, en die aantoont dat de stijging van de prijzen eveneens voortvloeit uit het distributietarief van 
de elektriciteit, uit de openbare dienstverplichtingen en de openbare heffingen. Zij onderstreept ook dat de prijs 
van nucleaire elektriciteit wordt beïnvloed door de evolutie van de prijzen op de energiemarkt in zijn geheel. 
 
 De verzoekster is voorts van mening dat het niet gerechtvaardigd is om de producenten van niet-nucleaire 
elektriciteit, die eveneens profiteren van de hoge elektriciteitsprijs, vrij te stellen van een bijdrage voor het 
sociaal energiebeleid of voor de investeringen in hernieuwbare energie. 
 
 A.2.2.3.3.  Wat betreft de verbetering van de mededinging op de Europese interne markt, voert Electrabel 
aan dat de situatie van de producenten van niet-nucleaire elektriciteit en van de andere actoren van de 
elektriciteitsmarkt opnieuw vergelijkbaar is met die van de maatschappijen die de in het geding zijnde bijdrage 
verschuldigd zijn. De verzoekster preciseert dat het herstel van het vertrouwen van de Europese 
energieproducenten in de Belgische markt, de ontwikkeling van het transportnetwerk voor elektriciteit of het 
stimuleren van de productie van elektriciteit uit winden op de Noordzee, alle actoren van de markt aanbelangen. 
 
 Zij voegt eraan toe dat de maatschappijen die de repartitiebijdrage verschuldigd zijn, niet in staat zijn om 
een hoge elektriciteitsprijs vast te stellen waarmee de andere elektriciteitsproducenten niet zouden kunnen 
concurreren, vermits die prijs afhangt van vraag en aanbod. 
 
 A.2.2.3.4.  Electrabel is van mening dat de financiering van het Belgische energiebeleid de hele 
energiesector aanbelangt, zodat alle elektriciteitsproducenten zich uit dat oogpunt in een vergelijkbare situatie 
bevinden. 
 
 A.2.2.3.5.  De verzoekster merkt ten slotte op dat de repartitiebijdrage eveneens tot doel heeft uitgaven en 
investeringen die met kernenergie verband houden, te dekken. Zij vraagt zich niettemin af welke rechtstreekse of 
indirecte, gewone of uitzonderlijke uitgaven of investeringen uit de exploitatie van kernenergie voortvloeien, en 
nog niet door de maatschappijen die de in het geding zijnde bijdrage verschuldigd zijn worden gedragen. 
 
 A.2.2.4.  De verzoekster formuleert vervolgens enkele subsidiaire overwegingen om te bevestigen dat de 
voormelde categorieën van personen zich wel degelijk in een vergelijkbare situatie bevinden. 
 
 Zij is van mening dat, alvorens te beweren dat de productiekost van nucleaire elektriciteit laag is, rekening 
moet worden gehouden met de specifieke kosten die aan die productie verbonden zijn en die voortvloeien uit de 
controle, het beheer van de afvalstoffen en de verplichting om voorzieningen aan te leggen voor de ontmanteling 
van de centrales. Zij voert aan dat deze centrales niet de enige elektriciteitsproductiecentrales zijn die vóór de 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt in werking zijn gesteld en zijn afgeschreven, en dat de afschrijving van 
de kerncentrales voor de consument tariefverlagingen heeft mogelijk gemaakt. Zij wijst eveneens erop dat de 
repartitiebijdrage niet ertoe strekt eventuele andere « onverwachte winsten » (« windfall profits ») te belasten. 
 
 De verzoekster voert aan dat de omstandigheid dat de maatschappijen die de in het geding zijnde bijdrage 
verschuldigd zijn niet deelnemen aan het systeem van handel in CO2 emissiequota evenmin toelaat te besluiten 
dat zij zich in een situatie zouden bevinden die niet vergelijkbaar is met die van de andere 
elektriciteitsproducenten. Zij merkt op, enerzijds, dat die bijdrage niet tot doel heeft eventuele « onverwachte 
winsten » te belasten die de kernexploitanten uit de toepassing van dat systeem van handel zouden halen en, 
anderzijds, dat die laatsten daadwerkelijk geen enkel profijt halen uit dat systeem, vermits zij geen gratis 
emissierechten verkrijgen, omdat bijna geen koolstofdioxide wordt uitgestoten door de kerninstallaties. 
 
 De verzoekster zet ten slotte uiteen dat de stabiliteit van de productie van nucleaire elektriciteit evenmin 
toelaat te besluiten dat vergelijking met de andere elektriciteitsproducenten niet mogelijk is. Zij preciseert dat 
kerncentrales niet de enige centrales zijn die enkel voor onderhoud en herstellingen worden stilgelegd en die een 



 6

« basisproductie » waarborgen, en dat er andere productie-eenheden bestaan waarvan de vaste kost hoog is en de 
variabele kost laag, zoals die welke elektriciteit produceren op basis van steenkool of biomassa. 
 
 A.2.3.1.  Electrabel is van mening dat het voormelde verschil in behandeling niet objectief en redelijk 
verantwoord is. 
 
 De verzoekster stelt dat de vijf verantwoordingen die de federale Regering ter ondersteuning van dat 
verschil in behandeling aanvoert, vaag en algemeen zijn en dat zij, hoegenaamd niet uitgaan van precieze of 
controleerbare gegevens, en wel integendeel niet verenigbaar zijn met objectieve gegevens. Zij beweert eveneens 
dat niet wordt gewaarborgd dat de opbrengst van die bijdrage zal worden gebruikt voor de verwezenlijking van 
de vermelde doelstellingen. 
 
 A.2.3.2.1.  Wat betreft het gebrek aan relevantie van de door de Regering aangevoerde verantwoordingen, 
merkt Electrabel op dat de doelstellingen van de bijdrage die worden vermeld in artikel 14, § 8, tweede lid, van 
de wet van 11 april 2003 - ingevoegd bij artikel 65 van de programmawet van 22 december 2008 - talrijk zijn en 
zeer ruim en vaag worden gedefinieerd. De verzoekster wijst in dat verband erop dat de « eenmalige bijdrage ten 
laste van de petroleumsector » en de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector » een specifiek doel hadden 
dat makkelijk kon worden gecontroleerd. Zij onderstreept eveneens dat de meeste doelstellingen bedoeld in 
artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet van 11 april 2003, betrekking hebben op de energiesector in zijn geheel, en 
merkt op dat de maatschappijen die de in het geding zijnde repartitiebijdrage verschuldigd zijn, niet als enigen 
verantwoordelijk kunnen worden geacht voor de eventuele disfuncties van alle energiemarkten. 
 
 Electrabel betwist achtereenvolgens de relevantie van de vijf verantwoordingen die door de Regering 
worden aangevoerd. 
 
 A.2.3.2.2.  De verzoekende partij is in de eerste plaats van mening dat de ontoereikende Belgische 
productiecapaciteit van elektriciteit en de onvoldoende bevoorradingszekerheid in België betrekking hebben op 
de hele Belgische energiemarkt, en niet alleen op de markt van de nucleaire elektriciteit. 
 
 Zij wijst in dat verband erop dat men haar niet zou kunnen verwijten dat zij niet in nieuwe 
elektriciteitsproductie-eenheden of in nieuwe projecten heeft geïnvesteerd, vermits de akkoorden die in 2005 
(Pax Electrica I) en in 2006 (Pax Electrica II) met de Regering werden gesloten Electrabel ertoe zouden 
verbinden op significante wijze haar aandeel in de Belgische elektriciteitsproductiemarkt te verminderen. Zij 
preciseert dat dit marktaandeel, dat 90 pct. bedroeg, weldra ongeveer 60 pct. zal zijn. Zij merkt ook op dat het 
volgens de conclusies van een studie die op 27 september 2007 door de CREG werd goedgekeurd, verkieslijk is 
dat andere actoren dan de verzoekster in de productiecapaciteit van elektriciteit investeren. 
 
 De verzoekster voert eveneens aan dat men haar niet kan verwijten dat zij haar 
elektriciteitsproductie-eenheden heeft laten verloederen. Op basis van een aantal recente aanzienlijke uitgaven 
voor haar kerncentrales beweert zij dat zij is blijven investeren in haar productie-installaties om de 
betrouwbaarheid, de veiligheid en de doeltreffendheid ervan te garanderen. Bovendien wijst zij erop dat het 
Internationaal Atoomagentschap na - op verzoek van de Belgische Regering, in mei 2007 een controle te hebben 
uitgevoerd te Tihange, heeft onderstreept dat Electrabel prioriteit verleent aan de veiligheid en de zeer goede 
staat van haar installaties. Zij verduidelijkt dat een soortgelijke controle zal worden uitgevoerd in Doel, in maart 
2010. Zij onderstreept vervolgens dat haar productie-eenheden onmogelijk konden verloederen om reden van de 
strikte reglementaire controle vanwege de gewestelijke overheden die bevoegd zijn voor het uitreiken van 
milieuvergunningen, vanwege het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), vanwege de stichting 
Bel V die door dat Agentschap werd opgericht, of bij de tienjaarlijkse « periodieke herevaluatie van de 
veiligheid » waarin is voorzien in de koninklijke besluiten die de exploitatie van centrales toestaan. 
 
 Electrabel vraagt zich bovendien af hoe de heffing van de in het geding zijnde repartitiebijdrage een 
renovatie van de Belgische installaties voor elektriciteitsproductie of investeringen in nieuwe projecten zal 
bevorderen. De verzoekster merkt op dat zij het geld dat zij aan de betaling van die bijdrage heeft besteed, had 
kunnen gebruiken om te investeren in de talrijke oude thermische eenheden die zij exploiteert, teneinde op korte 
termijn de elektriciteitsproductiecapaciteit te verhogen, overeenkomstig een van de suggesties van de studie van 
de CREG van 27 september 2007. 
 
 De verzoekster leidt ook uit een andere aanbeveling van die studie af dat een duidelijke - en 
langverwachte - beslissing van de Regering over het vervolg van het bij de wet van 31 januari 2003 
doorgevoerde proces van desactivering van de kerncentrales, meer dan de invoering van de in het geding zijnde 
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repartitiebijdrage, de concrete verwezenlijking zou hebben bevorderd van projecten die een verhoging beogen 
van de thans ontoereikend geachte elektriciteitsproductiecapaciteit. 
 
 De verzoekster is bovendien van mening dat ontoereikende investeringen in de elektriciteitsproductie een 
volkomen normaal en klassiek fenomeen is op een vrijgemaakte en cyclische markt die wordt gekenmerkt door 
fasen van expansie en recessies (« booms and busts »). Zij oordeelt dat elke verwijzing naar het « nationaal 
programma ter uitrusting van de middelen voor de productie en het grote vervoer van elektrische energie » - dat 
op 17 november 1995 werd voorgesteld door het Beheerscomité van de elektriciteitsondernemingen en dat, ter 
uitvoering van artikel 173 van de wet van 8 augustus 1980 « betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 », 
de investeringen beschreef die gedurende het decennium 1995-2005 moesten worden gedaan om de 
elektriciteitsbevoorrading van het land te verzekeren - niet relevant is. Zij merkt op dat dit programma werd 
aangenomen in een reglementaire context die werd gekenmerkt door gecentraliseerde beslissingen van één 
regulator - het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas -, terwijl binnen een vrijgemaakte markt de 
beslissingen om te investeren hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het niveau van de marktprijzen. Zij voegt eraan 
toe dat artikel 35 van de wet van 29 april 1999 « betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt » de 
wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan de goedkeuring van de nationale uitrustingsprogramma’s 
heeft opgeheven, zodat het voormelde « nationaal programma » sedert de inwerkingtreding van die wet elke 
bindende kracht heeft verloren. 
 
 De verzoekster begrijpt niet hoe zij haar marktaandeel zou kunnen inkrimpen en tegelijkertijd nieuwe 
elektriciteitsproductie-eenheden oprichten, de bestaande eenheden moderniseren en de oude « technische 
eenheden » in stand houden. Zij wijst erop dat haar installaties voor warmtekrachtkoppeling en 
energieterugwinning een grote capaciteit hebben en dat zij, volgens een studie van de Milieu- en Natuurraad van 
Vlaanderen (MiNa-Raad) van 19 mei 2009, de grootste producent van hernieuwbare energie is van het Vlaamse 
Gewest. 
 
 Uit een studie van de CREG van 26 januari 2009 « over de falende prijsvorming in de vrijgemaakte 
Belgische elektriciteitsmarkt en de elementen die aan de oorsprong ervan liggen » leidt de verzoekster af dat het 
gebrek aan investeringen in de elektriciteitsproductiecapaciteit in België door een geheel van factoren kan 
worden verklaard : de vrees voor onvoldoende rendement van die investeringen wegens een te lage marktprijs op 
lange termijn, de ontoereikende capaciteit op het vlak van grensoverschrijdend transport, de gevolgen van het 
milieubeleid en de onzekerheden over de geleidelijke uitstap uit de kernexploitatie. 
 
 De verzoekster is bovendien van mening dat een verbetering van de mededinging en een verhoging van de 
productiecapaciteit doelstellingen zijn die reeds worden nagestreefd met de heffing die werd ingevoerd bij de 
wet van 8 december 2006 « tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet-benutten van een site voor 
de productie van elektriciteit door een producent », met toepassing waarvan ongeveer vijftig miljoen euro per 
jaar van de verzoekster wordt gevorderd. Zij oordeelt dat zij gelet op het bestaan van die heffing een ernstige 
verantwoording kan eisen van de in het geding zijnde bijdrage die voor haar een bijkomende last vormt. 
 
 De verzoekster voegt eraan toe dat zij wettelijk niet verplicht is om in elektriciteitsproductie te investeren 
en dat de overheden reeds beschikken over instrumenten om het risico van ontoereikende productiecapaciteit te 
verminderen en om de mededinging en de investeringen te bevorderen. Zij verwijst in dat verband naar de 
procedure van offerteaanvraag die werd ingevoerd bij artikel 5 van de wet van 29 april 1999 waarbij artikel 7 
van de richtlijn nr. 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 « betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van 
richtlijn 96/92/EG », wordt omgezet. 
 
 In uiterst ondergeschikte orde merkt de verzoekster op dat de verdeelsleutel van de in het geding zijnde 
bijdrage, waarin artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003 voorziet, niet redelijk verantwoord is, 
indien het doel van de maatregel erin bestaat de investeringen in de elektriciteitsproductiecapaciteit te 
stimuleren, vermits die verdeelsleutel tot gevolg heeft dat het aandeel van de bijdrageplichtige stijgt in 
verhouding tot diens aandeel in de totale productie van nucleaire elektriciteit. 
 
 A.2.3.2.3.  De verzoekende partij is vervolgens van oordeel dat het bekritiseerde verschil in behandeling 
niet zou kunnen worden verantwoord door uitgaven of investeringen die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit 
de uitbating van de kerncentrales, zoals die voor het onderzoek in verband met de stralingsbescherming, de 
veiligheid en de sociale aspecten van kernenergie. 
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 Zij herinnert eraan dat zij zwaar blijft investeren in de veiligheid van de kerncentrales. Zij merkt eveneens 
op dat de in het geding zijnde repartitiebijdrage bestemd is om andere doelstellingen te financieren en dat de 
wetgever het bedrag van die bijdrage geenszins verantwoordt met verwijzing naar de kosten van de 
verwezenlijking van die doelstellingen. 
 
 Electrabel zet bovendien uiteen dat de kernexploitanten reeds de gewone of uitzonderlijke uitgaven en 
investeringen die voortvloeien uit de exploitatie van kernenergie, dragen. De verzoekster doet opmerken dat zij, 
krachtens de wet van 15 april 1994 « betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen 
de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle » in grote mate moet bijdragen tot de financiering van de opdrachten van het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle, die onder meer zijn omschreven in de artikelen 15 en 31, § 4, van die wet. Zij wijst eveneens 
erop dat de prestaties inzake controle en expertise die door de stichting Bel V worden uitgevoerd eveneens aan 
haar worden gefactureerd. Zij voegt eraan toe dat zij wegens een recente wijziging van de wet van 15 april 1994 
bij de programmawet van 22 december 2008 voortaan een jaarlijkse heffing moet betalen voor de ontmanteling 
van de kernreactoren. Zij vermeldt voorts dat ze een aanzienlijke bijdrage in het fonds voor de risico’s van 
nucleaire ongevallen heeft gestort. 
 
 Electrabel geeft eveneens aan dat de kernexploitanten aan de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en 
verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) kosten betalen van tenlasteneming van het exploitatieafval van de nucleaire 
installaties, en dat zij daarnaast, onder toezicht van de overheden, bijdragen aan het aanleggen van voorzieningen 
voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen, met toepassing van de 
wet van 11 april 2003. De verzoekster preciseert dat zij voor het overige, als « grote geconventioneerde 
producent », bijdraagt in de kosten van verwerking en verwijdering van « radioactieve weesbronnen », alsook in 
een « insolvabiliteitsfonds », een « middellangetermijnfonds » en een « fonds voor lokale ontwikkeling ». 
 
 De verzoekster wijst bovendien erop dat zij kernonderzoek financiert, dat wordt uitgevoerd door het 
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) of door die stichting van openbaar nut die samen met de NIRAS 
optreedt. 
 
 A.2.3.2.4.  De verzoekster is vervolgens van mening dat het bekritiseerde verschil in behandeling niet zou 
kunnen worden gerechtvaardigd door de strijd tegen de felle stijging van de prijzen van gas en elektriciteit, noch 
door de financiering van een « sociaal energiebeleid ». 
 
 Zij merkt op dat in de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 2008 niet wordt toegelicht 
in welk opzicht de in het geding zijnde repartitiebijdrage een prijsdaling zal mogelijk maken. Zij wijst in dat 
verband erop dat die belasting niet tot een dergelijke prijsreductie zal leiden, vermits de belastbare grondslag van 
die bijdrage uitsluitend afhangt van de hoeveelheid nucleaire elektriciteit die in het verleden werd geproduceerd. 
Zij merkt bovendien op dat, volgens de studie « over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen » 
die op 13 mei 2008 door de CREG werd goedgekeurd en, die tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 22 december 1998 werd vermeld en werd geactualiseerd door een studie die op 19 mei 2009 door de CREG 
werd goedgekeurd, de stijging van de prijzen niet alleen kan worden verklaard door de tarieven van de 
elektriciteitsleverancier, maar ook door een stijging van de distributietarieven, door de openbare heffingen en 
door bijdragen die worden geïnd om het gebruik van hernieuwbare energie of van warmtekrachtkoppeling te 
bevorderen. Zij voegt eraan toe dat de stijging van de prijzen eveneens te wijten is aan de sterke stijgingen van 
de prijs van de primaire energie, aan de verhoging van de transporttarieven en aan de uitvoering van de 
milieubeleidslijnen, zoals het systeem van handel in CO2 emissiequota. De verzoekster wijst niettemin erop dat 
de prijs van de elektriciteit in België tot het gemiddelde behoort van de prijzen in de andere Europese lidstaten 
en dat, voor de periode 1999-2007, de situatie van de Belgische consument gunstiger lijkt dan die van de 
consument in de buurlanden. Zij voert aan dat dankzij haar investeringen in de productie van nucleaire 
elektriciteit de prijs van elektriciteit « beheersbaar » is gebleven, ondanks de stijging van de kostprijs van de 
fossiele brandstoffen en van de kosten van de uitvoering van het systeem van handel in CO2 emissiequota. Zij 
voorspelt een veel sterkere prijsstijging indien de kerncentrales vanaf 2015 buiten bedrijf worden gesteld. 
 
 Electrabel preciseert ook dat zij een commerciële onderneming is, zodat haar niet kan worden verweten dat 
ze haar winstmarges heeft vergroot, in het bijzonder binnen een vrijgemaakte Europese markt. 
 
 Electrabel doet opmerken dat de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 2008 geen 
enkele specifieke sociale maatregel vermeldt en dat die wet, ondanks amendementen die in die zin werden 
ingediend, in geen enkel nieuw begrotingsfonds voorziet, noch de opbrengst van de repartitiebijdrage voor een of 
meerdere bestaande begrotingsfondsen bestemt. 
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 De verzoekster merkt ten slotte op dat de evolutie van de energieprijzen afhankelijk is van de vraag en het 
aanbod op de hele energiemarkt, en niet alleen op de markt van nucleaire elektriciteit. Zij zet eveneens uiteen dat 
de productie van nucleaire elektriciteit niet rechtstreeks de prijs op de markt van de groothandel in elektriciteit 
kan beïnvloeden, prijs die overigens afhangt van de prijzen die worden gehanteerd op de Duitse, de Franse en de 
Nederlandse markt. Volgens Electrabel zou het strijdig zijn met de opvatting van een vrijgemaakte markt en 
onverenigbaar met de mededingingsregels dat de producenten van nucleaire elektriciteit een prijs zouden 
hanteren die lager is dan die van de markt. 
 
 A.2.3.2.5.  De verzoekster betwist eveneens de pertinentie van het argument van de Regering dat is afgeleid 
uit de noodzaak om, in het belang van de consumenten en de industrie, de mededinging op de Europese interne 
markt te versterken, omdat dat argument betrekking heeft op de hele Belgische energiemarkt. 
 
 Op basis van de cijfers die door de CREG werden gepubliceerd en een recente studie van de Nationale 
Bank van België onderstreept Electrabel bovendien dat de winsten uit de afschrijving van de kerncentrales, 
tussen 1999 en 2004 aan de eindconsument werden teruggegeven via tariefverlagingen, dat de prijs van de 
elektriciteit die wordt verkocht aan de woningsector, overeenkomstig de Pax Electrica, zeer stabiel is gebleven 
tussen 2003 en september 2007, en dat de daaropvolgende sterke prijsstijging voortvloeit uit de stijging van de 
aardolieprijs, uit de evolutie van de prijzen van de CO2

-emissierechten, en uit de handelwijze van de « traders », 
die rekening houden met de aangekondigde ontoereikende elektriciteitsproductiecapaciteit in Europa. 
 
 De verzoekster wijst bovendien erop dat, toen de wet van 22 december 2008 werd aangenomen, de 
Belgische kerncentrales nog niet volledig waren afgeschreven. 
 
 Zij beweert eveneens dat de onderhandelingen tussen de Regering en de actoren op de markt van de 
nucleaire elektriciteit - die werden gevoerd vóór de indiening van het wetsontwerp dat ten grondslag ligt aan de 
wet van 22 december 2008 - niet hebben geleid tot een akkoord over het principe van een financiële bijdrage van 
de sector, noch a fortiori tot een akkoord over het bedrag van een bijdrage, zodat de sector niet verplicht was om 
vrijwillig een bijdrage van 250 miljoen euro te betalen. 
 
 De verzoekster voegt eraan toe dat de repartitiebijdrage, doordat zij investeringen ontmoedigt, de 
mededinging op de markt van de nucleaire elektriciteit dreigt te verzwakken en, meer algemeen, het vertrouwen 
van de Europese energieproducenten dreigt aan te tasten, en hun investeringen dreigt af te remmen. Zij ziet niet 
hoe de federale overheid de opbrengst van die bijdrage zou kunnen aanwenden om de mededinging te 
versterken. 
 
 Electrabel beweert dat hoge prijzen de toegang van concurrenten tot de markt - die zelf tot een prijsdaling 
leidt - bevorderen en de « voornaamste drijfkracht » vormen voor investeringen, want te lage prijzen dekken de 
gemiddelde kosten op lange termijn niet. Zij verwijst in dat opzicht naar de voormelde studie van de CREG van 
26 januari 2009. 
 
 A.2.3.2.6.  De verzoekster is ten slotte van mening dat het bekritiseerde verschil in behandeling niet kan 
worden verantwoord door de wil om de doelstellingen van de Staat inzake energiebeleid te verwezenlijken, 
omdat die doelstellingen de hele Belgische energiemarkt aanbelangen en niet alleen de producenten van 
nucleaire elektriciteit. 
 
 Zij preciseert dat het tegenstrijdig zou zijn om de verbintenis van de Staat tot vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen op die laatsten te laten wegen, omdat bij de productie van nucleaire elektriciteit geen 
broeikasgassen worden uitgestoten. 
 
 A.2.3.3.  De verzoekster stelt dat, doordat niet wordt gewaarborgd dat de repartitiebijdrage daadwerkelijk 
wordt besteed aan de door de Regering aangekondigde uitgaven, die bijdrage een arbitrair karakter krijgt. 
 
 Zij beweert in dat verband dat de Regering tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 
22 december 2008 geen enkele concrete maatregel aankondigde. 
 
 Zij verklaart dat de bijdrage die het voorwerp was van de mislukte onderhandelingen met de Regering, 
werd opgevat als ontvangsten voor de rijksmiddelenbegroting van 2008. Daaruit, en uit de zeer korte 
betalingstermijn waarin werd voorzien in artikel 14, § 8, zesde lid, van de wet van 11 april 2003, leidt zij af dat 
de opbrengst van die bijdrage enkel tot doel heeft de begroting van 2008 in evenwicht te brengen. Zij is van 
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mening dat die intentie ook blijkt uit de manier waarop de minister het dringende karakter motiveerde van het 
verzoek tot advies dat op 9 oktober 2008 aan de afdeling wetgeving van de Raad van State werd gericht naar 
aanleiding van een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003, dat bepalingen bevatte die 
soortgelijk zijn met die welke het voorwerp vormen van onderhavig beroep tot vernietiging. 
 
 De verzoekster wijst voorts erop dat de wetgever te dezen geen nieuw begrotingsfonds heeft opgericht in de 
zin van artikel 45 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, noch heeft beslist om 
de opbrengst van die repartitiebijdrage te besteden aan een reeds bestaand begrotingsfonds, zodat niet wordt 
afgeweken van het beginsel van de niet-besteding van de ontvangsten dat in artikel 3 van dezelfde wetten is 
geformuleerd, en het dus niet zeker is dat die opbrengst zal worden gebruikt voor de financiering van de 
maatregelen vermeld in artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet van 11 april 2003. Electrabel is van mening dat dit 
de in het geding zijnde bijdrage onderscheidt van de « eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector » en 
de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector ». 
 
 Electrabel voegt eraan toe dat men een bijdrageplichtige niet kan weigeren om de werkelijke besteding van 
de ontvangsten van de bijdrage te controleren, op gevaar af elk toezicht op de inachtneming van het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie onmogelijk te maken. 
 
 A.3.1.  Volgens de Ministerraad is het door Electrabel bekritiseerde verschil in behandeling niet 
discriminerend. 
 
 Hij wijst in de eerste plaats erop dat de bij de wet van 22 december 2008 ingevoerde repartitiebijdrage ten 
laste wordt gelegd van een identificeerbare en welbepaalde categorie van belastingplichtigen. Hij merkt ook op 
dat de kernexploitanten en de vennootschappen bedoeld in artikel 24, § 1, van de wet van 11 april 2003 die 
bijdrage niet moeten betalen, in zoverre zij elektriciteit produceren uit steenkool, gas, 
« kwaliteitswarmtekrachtkoppeling » of hernieuwbare energiebronnen. Hij voegt eraan toe dat de andere 
elektriciteitsproducenten, dit wil zeggen diegene die niet het procedé van splijting van kernbrandstoffen 
aanwenden, evenmin bijdrageplichtig zijn. Hij merkt op dat de kernprovisievennootschap (Synatom) eind 2008 
drie belastingplichtigen heeft aangeduid : Electrabel, S.P.E. en EDF Belgium. 
 
 A.3.2.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de producenten van nucleaire elektriciteit, gelet op de 
doelstellingen van de bestreden bepalingen, zich niet in een situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van de 
andere producenten en actoren van de elektriciteitsmarkt. 
 
 A.3.2.2.  De Ministerraad geeft eerst toelichting bij de eigen kenmerken van de producenten van nucleaire 
elektriciteit. 
 
 Hij legt in de eerste plaats de nadruk op de productiekosten van nucleaire elektriciteit, die hij extreem laag 
acht en competitiever dan de productiekost van niet-nucleaire elektriciteit. Op basis van een rapport dat in april 
2009 werd goedgekeurd door de « Commission sur l’organisation du marché de l’électricité » (opgericht door de 
bevoegde ministers van de Regering van de Franse Republiek), een in 2005 geactualiseerde studie van het 
Internationaal Atoomagentschap, een rapport over de splijtstofcyclus dat in 1999 werd voorgesteld aan de 
« Assemblée nationale » en de Senaat van de Franse Republiek, en de gegevens die door de CREG zijn 
verzameld, is hij van mening dat Electrabel gedurende het jaar 2007-2008 een winst van ongeveer een miljard 
tweehonderd miljoen euro heeft gerealiseerd. De Ministerraad is van oordeel dat de lage productiekost van 
nucleaire elektriciteit onder andere kan worden verklaard door de volgende drie elementen : de lage en stabiele 
kostprijs van uranium (in vergelijking met de kostprijs van gas en steenkool), de grotere stabiliteit van de 
elektriciteitsproductie in kerncentrales (in vergelijking met de elektriciteit die wordt geproduceerd uit steenkool, 
gas, warmtekrachtkoppeling of biomassa), de grotere productiecapaciteit van die centrales, de ontstentenis van 
gevolgen voor de productiekost van nucleaire elektriciteit van de specifieke kosten van de kernexploitatie, zoals 
de « nucleaire controle », het beheer van de radioactieve afvalstoffen en het aanleggen van voorzieningen voor 
de ontmanteling van de kerncentrales. De Ministerraad voert aan dat die specifieke kosten door de eindafnemer 
van de verzoekende partij worden gedragen. Hij vermeldt in dat verband de bestemming van de opbrengst van de 
« federale bijdrage » die werd ingevoerd bij artikel 21bis van de wet van 29 april 1999 en die door die 
eindafnemer wordt betaald, alsook de parlementaire bespreking die voorafging aan de goedkeuring van de wet 
van 8 december 2006. 
 
 De Ministerraad maakt in de tweede plaats gewag van het feit dat de kerncentrales versneld werden 
afgeschreven (over een periode van twintig jaar), wat werd toegestaan in een context van gereguleerde prijzen. 
Hij onderstreept dat die versnelde afschrijving door de Belgische consument werd gedragen, via de 
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elektriciteitsprijs die hem werd aangerekend. Hij beweert dat die afschrijving bijdraagt tot de huidige lage 
productiekost van nucleaire elektriciteit, wat de voordelige marktpositie van de kernexploitanten aanzienlijk 
versterkt. Hij wijst in dat verband erop dat de kernexploitanten, doordat zij sinds de vrijmaking van de 
elektriciteitsmarkt geen rekening hielden met die afschrijving bij het vaststellen van de verkoopprijs van 
elektriciteit, aanzienlijke « onverwachte winsten » hebben geïnd die voortvloeiden uit de vrijmaking van de 
markt en niet uit nieuwe investeringen, en die sedert het begin van het decennium nog zijn gestegen wegens de 
hoge prijs die zij konden vragen voor de verkoop van hun elektriciteit. De Ministerraad verwijst in dat verband 
naar de gedane vaststellingen en de kritiek die werd geuit betreffende de voordelige situatie van de eerste 
verzoekster en van de andere producenten van nucleaire elektriciteit, in de studie van de CREG van 6 maart 2006 
« over de geplande concentratie tussen Gaz de France en Suez », en in een studie van dezelfde instelling van 
26 januari 2009 - die zou suggereren om een belasting op die winsten in te voeren teneinde het marktevenwicht 
te herstellen en rekening te houden met het aanzienlijke concurrentievoordeel dat die afschrijving mogelijk 
maakt op de elektriciteitsmarkt. Nog op basis van die laatste studie preciseert de Ministerraad dat, bij de 
verdwijning van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, de winsten uit de versnelde afschrijving niet 
meer in aanmerking werden genomen bij de vaststelling van de verkoopprijs van elektriciteit, terwijl dat had 
moeten gebeuren tot aan de buitenbedrijfstelling van de kerncentrales. Hij antwoordt eveneens dat de verzoekster 
geen gegevens overlegt op grond waarvan laatstgenoemde installaties kunnen worden vergeleken met andere 
centrales voor elektriciteitsproductie die vóór de vrijmaking van de markt in bedrijf werden gesteld en 
afgeschreven en die het volgens haar eveneens mogelijk maken om tegen een lage prijs elektriciteit te 
produceren. Hij doet ten slotte opmerken, enerzijds, dat de steenkoolcentrales die ook versneld werden 
afgeschreven, veel ouder zijn dan de kerncentrales en slechts een zeer gering aandeel hebben in de huidige 
Belgische elektriciteitsproductie en, anderzijds, dat de steenkoolcentrales niet met de kerncentrales kunnen 
worden vergeleken wegens de beperkingen die de eerstgenoemde door de regelgeving betreffende de CO2 
emissiequota worden opgelegd. 
 
 In de derde plaats stelt de Ministerraad dat door de invoering van het systeem van de CO2 emissiequota de 
producenten van nucleaire elektriciteit andere « onverwachte winsten » konden maken, die te maken hebben met 
het feit dat de kost van die quota een stijging heeft veroorzaakt van de marktprijs van elektriciteit, terwijl die 
producenten die kost niet moeten dragen. De Ministerraad verwijst in dat verband naar drie studies die op 
9 maart 2006, 15 mei 2008 en 28 mei 2009 door de CREG werden goedgekeurd, alsook naar een advies van die 
instelling van 19 juli 2006. 
 
 In de vierde plaats beweert de Ministerraad dat de kernexploitanten de enige elektriciteitsproducenten zijn 
die niet participeren in de strijd tegen de klimaatopwarming, vermits zij niet verplicht zijn CO2 emissiequota aan 
te schaffen, en die bovendien winst halen uit die specifieke situatie. 
 
 A.3.2.3.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat de andere actoren van de elektriciteitsmarkt die door de 
verzoekende partij worden beoogd, in tegenstelling tot de producenten van nucleaire elektriciteit, geen eigen rol 
hebben in de productie van elektriciteit, noch in het verlenen van een bevoorradingsgarantie. 
 
 Wat de invoerders van elektriciteit betreft, wijst de Ministerraad erop dat hun bewegingsruimte wordt 
beperkt door de capaciteit van de bestaande koppellijnen tussen elektriciteitsnetwerken en door de prijs van de 
elektriciteit, in tegenstelling tot de producenten van nucleaire elektriciteit die, hunnerzijds, over een aanzienlijke 
geïnstalleerde productiecapaciteit beschikken. 
 
 Wat de transporteurs en distributeurs van elektriciteit betreft, merkt hij op dat de voormelde richtlijn van 
26 juni 2003 hun activiteiten van elektriciteitsproductie en -levering verbiedt, zodat zij niet verplicht kunnen 
worden ingeschakeld om het onevenwicht tussen het aanbod van en de vraag naar elektriciteit, dat werd 
aangekondigd in de studie van de CREG van 27 september 2007, te vermijden. Hij voegt eraan toe dat die 
actoren van de elektriciteitsmarkt onderworpen zijn aan een heel ander reguleringsstelsel, dat onder meer een 
tariefregulering door de CREG omvat. 
 
 Wat de « tussenpersonen » en de leveranciers van elektriciteit betreft, beweert de Ministerraad dat zij 
slechts sporadisch participeren in de Belgische elektriciteitsproductie en dat hun concurrentievermogen op korte 
termijn in de praktijk afhangt van de producenten van nucleaire elektriciteit en van de prijs daarvan. Hij voegt 
eraan toe dat de leveranciers over een vergunning moeten beschikken. 
 
 De Ministerraad antwoordt bovendien dat het niet relevant is de in het geding zijnde repartitiebijdrage te 
vergelijken met de « eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector » of met de « eenmalige bijdrage ten 
laste van de gassector », om reden van het bijzondere karakter van de doelstellingen en de motiveringen die ten 



 12

grondslag liggen aan de bij de wet van 22 december 2008 ingevoerde bijdrage. Hij doet opmerken dat de 
« eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector » enkel betrekking had op de invoerders en de 
aardolieraffinadeurs en dat het Hof, bij zijn arrest nr. 46/2004, de verantwoording van de wetgever om enkel de 
petroleumsector te viseren, redelijk achtte. Wat de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector » betreft, 
onderstreept de Ministerraad dat zij enkel betrekking had op bepaalde ondernemingen van de gassector en dat 
het Hof, bij zijn arrest nr. 54/2008, de verantwoording van de wetgever om enkel die sector te viseren, redelijk 
heeft geacht. 
 
 A.3.3.1.  De Ministerraad is vervolgens van mening dat het verschil in behandeling in de bestreden 
bepalingen wordt gemaakt tussen de producenten van nucleaire elektriciteit en de andere producenten en actoren 
van de elektriciteitsmarkt, redelijk verantwoord is in het licht van de met de bestreden bepalingen nagestreefde 
doelstellingen. 
 
 A.3.3.2.  De Ministerraad vermeldt in de eerste plaats, met verwijzing naar de studie van de CREG van 
27 september 2007, het risico dat het tekort aan productiecapaciteit op de Belgische elektriciteitsmarkt op korte 
termijn inhoudt, alsook de nefaste gevolgen van een dergelijke situatie voor de mededinging en voor de 
aantrekkingskracht van de markt voor nieuwe investeerders. 
 
 Hij betoogt dat de producenten van nucleaire elektriciteit niet voldoende hebben geïnvesteerd in de 
Belgische installaties voor elektriciteitsproductie. Hij preciseert in dat verband dat de verzoekster zich niet heeft 
gehouden aan het « nationaal programma ter uitrusting van de middelen voor de productie en het grote vervoer 
van elektrische energie », dat op 17 november 1995 werd voorgesteld door het Beheerscomité van de 
elektriciteitsondernemingen, dat de verzoekster en de Samenwerkende vennootschap voor productie van 
elektriciteit (S.P.E.) vertegenwoordigt. Hij doet opmerken dat dit programma de investeringen beschreef die 
gedurende het decennium 1995-2005 moesten worden gerealiseerd om de elektriciteitsbevoorrading van het land 
te verzekeren, en in dat verband alle nuttige informatie bevatte over de hoeveelheid, de procedés en het 
lokaliseren van nieuwe productie-eenheden. De Ministerraad is van mening dat de omstandigheid dat dit 
programma werd goedgekeurd in een andere reglementaire context dan de huidige, geen afbreuk doet aan het feit 
dat de verzoekster niets heeft gedaan om de schaarste die de komende jaren nog zal toenemen, te verhinderen. 
Hij wijst erop dat, zowel in het « Voorstel van indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit 
2002-2011 » als in het « Voorstel van indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit 
2005-2014 » - die respectievelijk op 19 december 2002 en op 20 januari 2005 door de CREG werden 
goedgekeurd - nadruk werd gelegd op de nood aan bijkomende productie-eenheden. 
 
 De Ministerraad voert aan dat men met de bestreden bepalingen het hoofd wil bieden aan de kritieke 
situatie van schaarste die is ontstaan door het gebrek aan investeringen van de nucleaire elektriciteitsproducenten 
die, enerzijds, een stijging heeft veroorzaakt van de elektriciteitsprijzen die voor hen aanzienlijke winsten heeft 
opgeleverd en, anderzijds, geleidelijk aan de invoer van elektriciteit noodzakelijk heeft gemaakt teneinde te 
voldoen aan de vraag van de eindafnemers, zoals wordt aangegeven in een studie over de perspectieven van 
elektriciteitsbevoorrading gedurende de periode 2008-2017, die werd gerealiseerd door het Bestuur Energie en 
het federaal Planbureau. Hij voegt eraan toe dat de verzoekende partij, die niet de nodige investeringen heeft 
gedaan om haar kerncentrales te vervangen, niet kan ontkennen dat zij mee verantwoordelijk is voor het huidige 
risico van een ontoereikende elektriciteitsproductiecapaciteit. Hij preciseert niettemin dat de repartitiebijdrage 
zeker geen straf is, maar een pragmatische maatregel die werd genomen om de bevoorradingszekerheid van 
België te waarborgen. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de investeringen ter verhoging van de productiecapaciteit moet worden 
gedaan door de nucleaire elektriciteitsproducenten. Hij merkt op dat het argument van de verzoekster dat is 
afgeleid uit de grenzen van het toepassingsgebied van de richtlijn 2006/32/EG van 5 april 2006, niet pertinent is. 
Hij herinnert eraan dat die richtlijn slechts één van de vele instrumenten is van het globale beleid inzake de strijd 
tegen de klimaatverandering en verwijst in dat verband naar, enerzijds, de streefcijfers van het « Actieplan van 
de Europese Raad (2007-2009) » - dat door de Europese Raad werd goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 8 
en 9 maart 2007 - met betrekking tot de reductie van broeikasgasemissies, de verhoging van het aandeel van 
energieproductie uit hernieuwbare bronnen en de vermindering van het energieverbruik en, anderzijds, de drie 
richtlijnen die op 23 april 2009 werden aangenomen om die doelstellingen te bereiken : de richtlijn 2009/28/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG », de richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 « tot 
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de 
Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden » en de richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de 
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Raad van 23 april 2009 « betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 
2008/1/EG en de Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad ». De Ministerraad 
leidt ook uit het voormelde Franse rapport van de « Commission sur l’organisation du marché de l’électricité » af 
dat de kernexploitanten het doel van energie-efficiëntie mee moeten helpen verwezenlijken, dat immers, zoals 
werd herhaald in een mededeling van de Europese Commissie van 13 november 2008 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, over een 
« EU-actieplan inzake energiezekerheid en -solidariteit », de bevoorradingszekerheid positief beïnvloedt. 
 
 De Ministerraad antwoordt de verzoekende partij ook dat de bevoorradingszekerheid niet kan worden 
gewaarborgd door een verhoging van de invoercapaciteit of door een responsabilisering van de transporteurs, 
vermits de capaciteit van de koppellijnen met de buurlanden beperkt is, wat aanzienlijke risico’s inhoudt van 
« contractuele of fysieke opstopping » die leidt tot veiligheidsproblemen voor het Belgische 
elektriciteitsnetwerk. Hij wijst in dat verband nog erop dat invoer van elektriciteit ernstige nadelen kan hebben, 
zoals de afhankelijkheid van de productie van de buurlanden (wat het probleem van de bevoorrading louter 
verplaatst) en de moeilijkheden inzake spanningsregeling bij grootschalige invoer, alsook het feit dat 
noodzakelijkerwijs rekening moet worden gehouden met het « reservepercentage tussen de 
transportnetwerkbeheerders ». De Ministerraad betwist bovendien de relevantie van het argument dat de 
verzoekster afleidt uit de productiecapaciteit van haar installaties voor warmtekrachtkoppeling en uit de 
« energieterugwinning » die zij heeft gerealiseerd, door te wijzen op de productiecapaciteit van haar 
kerncentrales en haar lage participatie in de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen, ten opzichte 
van haar zeer grote marktaandeel in de totale elektriciteitsproductie van België. 
 
 De Ministerraad beklemtoont dat de nucleaire elektriciteitsproducenten, gelet op de grote winst die zij 
hebben behaald dankzij de versnelde afschrijving van de kerncentrales, het best geplaatst zijn om de vereiste 
investeringen in de bevoorradingszekerheid te doen. Hij is van mening dat zowel die zekerheid als het Belgische 
beleid inzake klimaatverandering vereisen dat de verzoekster met name participeert in de modernisering van haar 
bestaande productie-eenheden, overeenkomstig de aanbevelingen van de voormelde studie van de CREG van 
27 september 2007, en van de resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2007 « over conventionele 
energiebronnen en energietechnologie », en rekening houdend met de wet van 31 januari 2003. De Ministerraad 
preciseert dat de wetgever heeft moeten vaststellen dat de kernexploitanten die investeringen ter verhoging van 
de elektriciteitsproductiecapaciteit niet hebben gedaan. Hij maakt in dat verband een onderscheid tussen die 
laatste investeringen en de investeringen en controles die de verzoekster enkel doet met het oog op het 
garanderen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de kerncentrales, overeenkomstig onder 
andere de voormelde wet van 15 april 1994 en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 « houdende algemeen 
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de 
ioniserende stralingen ». 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat de bestreden bepalingen een « globale en budgettaire » maatregel zijn 
die niet uitsluit dat in de toekomst « bijkomende en structurerende mechanismen » worden aangenomen. Hij 
meent dat het thans niet oordeelkundig is een procedure van offerteaanvraag te starten op grond van artikel 5 van 
de wet van 29 april 1999, omdat die procedure, door de traagheid, de logheid en de kosten ervan, niet aangepast 
is aan de context van nationale en internationale crisis waarin de in het geding zijnde bijdrage werd 
goedgekeurd. De Ministerraad wijst bovendien erop dat die procedure slechts aan een van de vijf doelstellingen 
van die bijdrage zou kunnen beantwoorden en voor de consument een stijging van de elektriciteitsprijs zou 
veroorzaken die niet kan worden verzoend met het doel van bestrijding van de prijsstijging. 
 
 De Ministerraad geeft aan dat de invoering van de in het geding zijnde bijdrage eveneens het rechtstreekse 
gevolg is van de houding van de verzoekster tegenover de maatregelen van de wet van 8 december 2006, die 
daardoor niet het verwachte resultaat heeft gehad met betrekking tot een verhoging van de elektriciteitsproductie. 
Hij doet opmerken dat de verzoekster, ondanks de verwerping van het vernietigingsberoep dat zij tegen die wet 
instelde (arrest nr. 72/2008 van 24 april 2008), weigert het merendeel van de heffingen te betalen die zij 
krachtens die wet verschuldigd is, in afwachting van vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de verzoekster zich niet kan verschuilen achter de theorie van de 
« booms and busts », gelet op de uitzonderlijke situatie van de kernexploitanten. Naast het feit dat zij niet 
aantoont dat zij te maken zou hebben gehad met een recessie, zou haar invloed op de markt haar in staat hebben 
gesteld investeringsbeslissingen te nemen die een gewone marktspeler niet zou hebben kunnen nemen in periode 
van recessie. 
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 A.3.3.3.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat de tweede doelstelling van de in het geding zijnde 
bijdrage - namelijk het dekken van de uitgaven en investeringen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien 
uit het gebruik van kernenergie, zoals het onderzoek naar stralingsbescherming, de gevolgen van die straling, de 
noodplannen en de sociale aspecten van die energievorm - verantwoordt dat die bijdrage enkel aan de nucleaire 
elektriciteitsproducenten wordt opgelegd. 
 
 Hij preciseert dat die bijdrage niet tot doel heeft het onderhoud, de ontmanteling of de veiligheid van de 
kerncentrales te financieren, zodat de uitgaven of investeringen die daartoe door de nucleaire 
elektriciteitsproducenten worden gedragen, niet volstaan om aan te tonen dat het bekritiseerde verschil in 
behandeling discriminerend is. De Ministerraad wijst eveneens erop dat de wet van 22 juli 1985 « betreffende de 
wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie » de aansprakelijkheid van de kernexploitanten 
sterk beperkt in geval van een incident, zodat de staat ertoe zou kunnen worden gebracht de schade die niet door 
die aansprakelijkheid wordt gedekt, te vergoeden. 
 
 A.3.3.4.  In de derde plaats blijft de Ministerraad stilstaan bij de derde doelstelling van de in het geding 
zijnde bijdrage, namelijk de strijd tegen de stijging van de elektriciteitsprijs, die hij als een doelstelling van 
algemeen belang beschouwt. 
 
 Hij wijst in dat verband eerst erop dat, enerzijds, de prijsstijging de kansarme bevolkingsgroepen harder 
raakt en, anderzijds, dat die forse stijging alle Belgische consumenten treft, en meer in het bijzonder de Waalse 
en Brusselse consumenten sinds 2007. Hij maakt melding van een studie van de CREG van 13 mei 2008, citeert 
een uittreksel uit het jaarverslag 2008 van die instelling, en statistieken die werden gepubliceerd door de federale 
overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, wat betreft de twee semesters voorafgaand aan de 
aanneming van de wet van 22 december 2008, alsook een uittreksel uit het beheersverslag van de verzoekende 
partij betreffende het boekjaar 2005, waarin zij erkent dat zij reeds voordeel haalt uit de stijging van de 
elektriciteitsprijs. Uit Europese statistieken leidt hij nog af dat in 2008 de prijs van de in België geleverde 
elektriciteit tot de hoogste van de Europese Unie behoorde, in het bijzonder voor bepaalde types van 
« residentiële klanten ». 
 
 De Ministerraad antwoordt de verzoekende partij ook dat haar interpretatie van de studie van de Nationale 
Bank niet pertinent is, omdat die studie betrekking heeft op een periode gedurende welke de prijzen voor 
elektriciteitslevering gereguleerd waren. Hij voegt eraan toe dat de winst die de verzoekster heeft behaald 
dankzij de stijging van de elektriciteitsprijs niet verenigbaar is met de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, die 
tot doel had de consumenten te laten profiteren van de prijsdaling waartoe de voordelige situatie van de 
verzoekende partij had kunnen leiden. 
 
 De Ministerraad stelt dat de nucleaire elektriciteitsproducenten, in tegenstelling tot de andere 
elektriciteitsproducenten die rekening moeten houden met de prijs van de aardolie, in staat waren hun 
elektriciteit te verkopen tegen een lagere prijs dan de marktprijs, dankzij de geringe en stabiele prijs van uranium 
en de vaste kosten van de nucleaire elektriciteitsproductie, en dankzij de « onverwachte winsten » die konden 
worden behaald door de versnelde afschrijving van de centrales en de gunstige gevolgen van het systeem van de 
CO2

-emissierechten. De Ministerraad leidt uit twee rapporten van de Europese Commissie, die werden opgesteld 
in 2006 en in juli 2008, af dat de kernexploitanten de elektriciteitsprijs kunnen beïnvloeden en niet verplicht 
waren de hoge marktprijs toe te passen. Hij is dus van mening dat het verantwoord is de last van een maatregel 
ter bestrijding van de prijsstijging alleen aan die producenten op te leggen. Hij merkt op dat de verzoekende 
partij niet de andere elektriciteitsproducenten aanwijst die volgens haar de elektriciteitsprijs hadden kunnen laten 
dalen, en niet de middelen aangeeft waarmee zij in die zin hadden kunnen handelen. 
 
 De Ministerraad oordeelt dat de verhoging van de tarieven van de leveranciers, de transporteurs en de 
distributeurs die mee ten grondslag ligt aan de stijging van de elektriciteitsprijs, niet van die aard is dat zij de 
grondwettigheid ter discussie stelt van het betwiste verschil in behandeling, dat gegrond is op het specifieke 
karakter van de situatie van de nucleaire elektriciteitsproducenten. Hij verduidelijkt dat de meeste 
elektriciteitsleveranciers, -transporteurs en -distributeurs rechtstreeks of indirect rekening moeten houden met 
gereguleerde tarieven, en over geen enkele bewegingsruimte beschikken om hun prijzen te verlagen. De 
Ministerraad is van mening dat de repartitiebijdrage de federale overheid financiële middelen bezorgt die haar in 
staat stellen maatregelen te nemen om de prijsstijging af te remmen of te compenseren voor personen die ze 
ondergaan (sociale tarieven, het stimuleren van energiebesparing, belastingverlagingen, enz.), maatregelen die in 
het voordeel zijn van de andere spelers op de elektriciteitsmarkt. Hij voegt eraan toe dat de wetgever niet 
verplicht is het bedrag van de begrotingsmiddelen vast te stellen dat aan elk van de nagestreefde doelstellingen 
zal worden toegekend. 
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 A.3.3.5.  In de vierde plaats voert de Ministerraad aan dat een versterking van de mededinging de belangen 
van de consument dient, en dus een doelstelling van algemeen belang is. 
 
 Hij onderstreept dat de repartitiebijdrage de federale overheid daartoe de middelen geeft om haar 
energiebeleid te ontwikkelen en de elektriciteitsmarkt meer de diversifiëren, teneinde de mededinging op die 
markt te versterken, wat de werkgelegenheid en de prijzen positief zal beïnvloeden. Hij beweert dat die bijdrage 
ertoe strekt het vertrouwen van de Europese energieproducenten in de Belgische markt te herstellen en 
investeringen te stimuleren. 
 
 De Ministerraad stelt dat het gerechtvaardigd is die bijdrage enkel van de nucleaire 
elektriciteitsproducenten te vorderen omdat zij, wegens hun reeds vermelde geringe kosten en « onverwachte 
winsten », verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de mededinging op de elektriciteitsmarkt, die hun een 
buitensporig concurrentievoordeel oplevert ten opzichte van de andere elektriciteitsproducenten. De bijdrage zou 
toelaten de positie van die laatste te versterken. Wat betreft de elektriciteitsinvoerders, -transporteurs, 
-distributeurs en -leveranciers, merkt de Ministerraad op dat zij niet dezelfde voordelen genieten als de 
kernexploitanten en niet in dezelfde sector actief zijn. Hij is van mening dat de redenering van de verzoekster 
ertoe leidt elke voor de farmaceutische sector specifieke maatregel die niet wordt uitgebreid tot de andere 
actoren van de chemiesector, te verbieden. Hij herinnert ten slotte eraan dat de nucleaire 
elektriciteitsproducenten zich in een specifieke situatie bevinden wegens hun positie op de elektriciteitsmarkt, de 
risico’s van hun activiteit voor de maatschappij en hun draagkracht. Wat dat laatste aspect betreft, wijst de 
Ministerraad erop dat de verzoekende partij slechts in zeer geringe mate heeft bijgedragen in de 
vennootschapsbelasting voor haar boekjaar 2008. 
 
 A.3.3.6.  Ten slotte stelt de Ministerraad dat het energiebeleid van het land - dat een doelstelling van 
algemeen belang zou zijn - het bekritiseerde verschil in behandeling rechtvaardigt. 
 
 Hij merkt op dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen in het bijzonder het 
algemene beleid inzake reductie van broeikasgasemissie wordt beoogd, dat betrekking heeft op alle actoren van 
de elektriciteitsmarkt. Hij preciseert dat verschillende maatregelen kunnen worden genomen ten aanzien van 
verschillende actoren, teneinde rekening te houden met de specificiteit van elk van hen. Hij is van mening dat de 
repartitiebijdrage een specifieke last doet wegen op de nucleaire elektriciteitsproducenten teneinde rekening te 
houden met het feit dat laatstgenoemde niet in dezelfde mate als de andere elektriciteitsproducenten bijdragen tot 
het systeem van de CO2

-emissierechten en, meer in het algemeen, tot de strijd tegen de klimaatverandering. 
 
 De Ministerraad leidt ook af uit de arresten nr. 86/2005 van 4 mei 2005, nr. 150/2006 van 11 oktober 2006 
en nr. 114/2007 van 19 september 2007 dat het is toegestaan een categorie van marktspelers die zich in een 
voordeligere positie bevinden te belasten, en uit het arrest nr. 73/2001 van 30 mei 2001 dat marktspelers die 
reeds bijdragen tot de doelstellingen van de wetgever van een financiële inspanning mogen worden vrijgesteld. 
 
 A.3.4.  Wat de bestemming van de in het geding zijnde bijdrage betreft, antwoordt de Ministerraad eerst dat 
een belasting uiteraard tot doel heeft de begrotingsontvangsten te spijzen en dat zij mogelijkerwijs aan slechts 
een categorie van belastingplichtige wordt opgelegd, voor zover de beginselen van gelijkheid en wettigheid in 
acht worden genomen, zodat het Hof niet vermag de waarborgen betreffende het innen en het aanwenden van die 
ontvangsten te beoordelen. Hij preciseert dat het de belastingplichtige niet toekomt de bestemming van een 
bijdrage of belasting te controleren en dat de wet die bestemming niet moet waarborgen. Hij voegt eraan toe dat 
de omstandigheid dat de Regering het parlement de doelstellingen van een belasting aangeeft, de eerstgenoemde 
niet verhindert de ontvangsten van die belasting aan te wenden « in het kader van de uitvoering van haar 
begroting en met inachtneming van de begrotingsnormen ». Hij merkt op dat de meeste wetten die een belasting 
invoeren de bestemming ervan niet preciseren. 
 
 De Ministerraad onderstreept vervolgens dat niet kan worden geëist dat een bijdrage die niet het karakter 
van een vergoeding heeft, een welbepaalde bestemming krijgt en dat de in het geding zijnde bijdrage geen boete 
is waarbij het gebrek aan bepaalde investeringen wordt bestraft. 
 
 De Ministerraad zet eveneens de redenen uiteen waarom de wetgever niet verplicht was een 
begrotingsfonds op te richten in de zin van artikel 45 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit. Hij wijst in de eerste plaats erop dat een betalingsopdracht ten laste van zulk een fonds niet 
boven het beschikbare krediet kan worden verstrekt. Hij merkt in de tweede plaats op dat de vaststelling, door de 
Koning, van de nadere regels voor tussenkomst in de domeinen die door het nieuwe artikel 14, § 8, tweede lid, 
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van de wet van 11 april 2003 worden beoogd, slechts facultatief is en dat het enige gevolg van een eventuele 
vaststelling van onbestaanbaarheid van die delegatie aan de Koning met de op 17 juli 1991 gecoördineerde 
wetten, het verbod zou zijn, voor laatstgenoemde, om die nadere regels te bepalen. De Ministerraad geeft in de 
derde plaats aan dat het informeren van de parlementsleden over de uitgaven waaraan de Regering het hoofd 
moet bieden niet de oprichting van een begrotingsfonds vereist. Hij wijst ten slotte erop dat de heffing en de 
betaling van de belasting geen moeilijkheden hebben opgeleverd. 
 
 
 Over het « tweede onderdeel » 
 
 A.4.1.  Electrabel voert aan dat de repartitiebijdrage onevenredig is. 
 
 A.4.2.  De verzoekster voert in de eerste plaats aan dat het bedrag ervan arbitrair is, omdat het geen redelijk 
verband vertoont met de nagestreefde doelstellingen, wat onverenigbaar zou zijn met de lering van de arresten 
nr. 46/2004 en nr. 54/2008. Zij merkt op dat in de parlementaire voorbereiding geen enkele verduidelijking 
wordt gegeven over de winsten van de bijdrageplichtigen, de noden van de Staat en de mogelijke risico’s 
waarmee het bedrag van de bijdrage evenredig zou zijn, en is van mening dat de berekeningsgrondslag van dat 
bedrag niet wordt meegedeeld. De verzoekster preciseert dat die kritiek moet worden onderscheiden van de 
kritiek die wordt geuit in het tweede onderdeel van het derde middel. 
 
 Electrabel onderstreept eveneens, met verwijzing naar het arrest nr. 72/2008 van 24 april 2008, dat de 
bijdrage niet tot doel, noch tot gevolg heeft het gedrag van de bijdrageplichtigen te sturen, omdat die laatsten niet 
de mogelijkheid hebben het verschuldigde bedrag te verminderen door bijkomende investeringen te doen in de 
elektriciteitsproductie, door de prijzen te verminderen of de mededinging op de markt te versterken. De 
verzoekster merkt op dat de invoering van de in het geding zijnde bijdrage daarentegen de verwezenlijking van 
de door haar nagestreefde doelstellingen in het gedrang brengt doordat zij de lasten die op de 
elektriciteitsproducenten wegen, verzwaart. Zij wijst eveneens erop dat het bedrag van die bijdrage, in plaats van 
af te nemen naarmate die doelstellingen worden verwezenlijkt, nog zou stijgen en zelfs zou worden verdubbeld 
voor het begrotingsjaar 2009. De verzoekster besluit eruit dat de bijdrage inefficiënt is. 
 
 De verzoekster oordeelt eveneens dat het onevenredige karakter van de in het geding zijnde bijdrage 
voortvloeit uit het feit dat zij klaarblijkelijk geen ander doel heeft dan het begrotingstekort van het jaar 2008 op 
te vullen, zodat de opbrengst ervan nooit zal worden gebruikt ter financiering van de uitgaven die op gekunstelde 
wijze in de wet van 22 december 2008 zijn vermeld. 
 
 A.4.3.  De verzoekster voert vervolgens aan dat het onevenredige karakter van de bijdrage ook voortkomt 
uit de gevolgen ervan voor haar persoonlijke situatie. 
 
 Zij preciseert dat die bijdrage haar winstmarge ernstig en rechtstreeks kan aantasten en dat die bijdrage 
klaarblijkelijk neerkomt op een verbeurdverklaring. Zij wijst erop dat het bedrag van het gedeelte van de in het 
geding zijnde bijdrage dat zij heeft moeten dragen (ongeveer 222 miljoen euro) het dubbele is van de 
« eenmalige bijdrage ten laste van de gassector » die werd ingevoerd bij de wet van 27 december 2006, en meer 
dan het drievoud van het gedeelte van die bijdrage dat zij heeft gedragen, en dat het meer dan een derde bedraagt 
van de nettowinst die zij in 2007 heeft gerealiseerd voor het geheel van haar Belgische activiteiten (productie, 
transport, omzetting en distributie van alle soorten energie). Zij is in dat verband van mening dat het pertinenter 
is om rekening te houden met de winst dan met het omzetcijfer van een belastingplichtige, om de draagkracht en 
dus het evenredige karakter van een fiscale maatregel te beoordelen. 
 
 Electrabel beweert dat het onevenredige karakter van haar gedeelte van het bedrag van de in het geding 
zijnde bijdrage eveneens voortvloeit uit de omstandigheid dat zowel de verzoekende partij als Suez de dure 
verbintenissen zijn nagekomen die werden aangegaan bij de ondertekening van de Pax Electrica I en de Pax 
Electrica II, terwijl de invoering van de in het geding zijnde bijdrage haaks staat op de verbintenis van de 
regering om tot het einde van het jaar 2009 een « stabiel en duurzaam wettelijk kader » te handhaven. Er zou 
afbreuk zijn gedaan aan de legitieme verwachtingen van de verzoekster. 
 
 De verzoekster leidt bovendien af uit het feit dat zij de enige onderneming uit de Belgische energiesector is 
die zulk een hoge bijdrage moet storten, dat de wetgever haar het grootste deel van de financiering van het 
energiebeleid wenst te laten dragen. 
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 De verzoekster onderstreept ten slotte dat het geheel van de regels die op de in het geding zijnde bijdrage 
van toepassing zijn, weinig evenwichtig is. Zij doet opmerken dat zowel de « eenmalige bijdrage ten laste van de 
gassector » als de « eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector » niet recurrent waren, terwijl de 
rijksmiddelenbegroting van het jaar 2009 aangeeft dat de in het geding zijnde bijdrage, die in eerste instantie als 
uitzonderlijk werd voorgesteld, ook in 2009 zal worden geheven en vooral de verzoekster zal treffen. Zij 
herinnert eraan dat zij die bijdrage niet kan afwentelen op de prijs die door haar klanten wordt betaald, en 
betreurt dat er geen rechtsmiddelen voorhanden zijn tegen door de Commissie voor nucleaire voorzieningen 
genomen beslissing waarbij een geldboete wordt opgelegd aan de bijdrageplichtige die zijn deel van de in het 
geding zijnde bijdrage niet zou betalen, boete die twee procent van zijn omzetcijfer kan bedragen. 
 
 A.5.1.  Volgens de Ministerraad is er geen aanzienlijk verschil tussen het tweede onderdeel van het middel 
en het derde middel. 
 
 Hij onderstreept dat een fiscale maatregel, wegens het gebrek aan evenredigheid met het nagestreefde doel, 
enkel onbestaanbaar is met het recht op het ongestoord genot van de eigendom dat wordt gewaarborgd bij 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens wanneer hij 
klaarblijkelijk onredelijk is. Hij citeert in dat verband een beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens (Imbert de Trémiolles t. Frankrijk, 4 januari 2008) waaruit blijkt dat de Staat op dat gebied over een 
ruime beoordelingsmarge beschikt. Hij verwijst eveneens naar de arresten nr. 66/2004 van 28 april 2004, 
nr. 107/2005 van 22 juni 2005 en nr. 72/2008 van 24 april 2008. 
 
 A.5.2.  Wat het verband van evenredigheid betreft tussen de repartitiebijdrage en de doelstellingen van de 
wetgever, merkt de Ministerraad eerst op uit het middel niet blijkt dat die bijdrage die doelstellingen niet kan 
bereiken. 
 
 Hij voegt eraan toe dat het bepalen van de te bereiken doelstellingen en van de middelen daartoe - zoals het 
bedrag van een bijdrage ten laste van bepaalde categorieën van personen - een zuiver politieke keuze is die het 
Hof niet vermag af te keuren; dat het, tenzij een specifiek fonds wordt opgericht, de Staat - en niet de 
belastingplichtige - toekomt te beslissen over de bestemming van de belastingontvangsten; en dat de in het 
geding zijnde bijdrage, zoals de meeste belastingen, niet tot doel heeft de bijdrageplichtige aan te zetten tot een 
bepaalde handelwijze, maar enkel dient om het energiebeleid van de Staat te financieren. Hij preciseert 
niettemin, wat dat laatste punt betreft, dat, indien de bijdrageplichtigen investeren in de 
elektriciteitsproductiecapaciteit, voorzieningen aanleggen voor de ontmanteling van de kerncentrales of de 
stijging van de petroleumprijs niet afwentelen op de kostprijs van nucleaire elektriciteit, de noodzaak van die 
bijdrage zal verminderen. Hij vermeldt eveneens het arrest nr. 109/2004 waaruit zou blijken dat het algemeen 
belang kan vereisen dat een noodzakelijk geachte fiscale maatregel onverwijld uitwerking heeft, waarbij de 
belastingplichtigen worden verhinderd om de gevolgen van die maatregel te verminderen door erop te 
anticiperen. 
 
 A.5.3.  Wat het verband van evenredigheid betreft tussen de repartitiebijdrage en de situatie van de 
bijdrageplichtigen, merkt de Ministerraad eerst op dat de evenredigheid van een fiscale maatregel wordt 
beoordeeld ten opzichte van de situatie van alle betrokken personen, en niet ten opzichte van de enige persoon 
die deze maatregel betwist. 
 
 De Ministerraad leidt af uit het arrest nr. 88/2004 van 19 mei 2004, uit het arrest nr. 114/2007 van 
19 september 2007 en uit het arrest nr. 72/2008 van 24 april 2008, alsook uit het arrest van de Raad van State 
nr. 189.702 van 21 januari 2009 dat de evenredigheid van een fiscale maatregel afhangt van de draagkracht van 
de belastingplichtige, die op haar beurt afhangt van het omzetcijfer van de aan die maatregel verbonden 
activiteiten, en niet van de winst die voor het geheel van de activiteiten van de belastingplichtige werd 
geregistreerd. Hij wijst vervolgens erop dat de in het geding zijnde bijdrage iets minder dan twee procent 
bedraagt van het omzetcijfer van Electrabel in 2007, zijnde twee keer minder dan de heffing die van haar kon 
worden gevorderd ter uitvoering van de wet van 8 december 2006. Hij merkt bovendien op dat de verzoekende 
partij in 2007 een belasting van ongeveer 69 miljoen euro heeft betaald voor een winst van meer dan een miljard 
euro, wat haar toeliet « de facto te ontsnappen aan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting », dat op 
ongeveer 34 pct. is geraamd. 
 
 Op het argument dat de verzoekster afleidt uit het verbod om de bijdrage af te wentelen op de verkoopprijs 
van elektriciteit, antwoordt de Ministerraad dat het niet denkbaar is dat een belastingplichtige ernaar streeft de 
belasting door iemand anders te laten betalen en dat dit verbod ertoe strekt het nuttige effect van de maatregel die 
onder andere tot doel heeft een stijging van de elektriciteitsprijs te verhinderen, te waarborgen. Op het argument 
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dat de verzoekster afleidt uit het risico van geldboete dat zij loopt bij niet-betaling van de in het geding zijnde 
bijdrage, antwoordt de Ministerraad dat die geldboete slechts de sanctie is die voortvloeit uit het niet-nakomen 
van een verplichting tot betaling, en dat het feit dat de bijdrageplichtigen die bijdrage aanstonds hebben betaald, 
het nuttige effect van die geldboete aantoont. Hij herinnert in dat verband eraan dat tegen elke beslissing van de 
Commissie voor nucleaire voorzieningen waarbij zulk een geldboete wordt opgelegd, de gewone rechtsmiddelen 
kunnen worden aangewend. 
 
 De Ministerraad antwoordt ook dat het recurrente karakter van een belasting over het algemeen geen 
element is dat in aanmerking moet worden genomen om de evenredigheid ervan te beoordelen, aangezien een 
belasting in principe en van nature recurrent is en alleen het bedrag ervan van jaar tot jaar verschilt. Hij is van 
mening dat de in het geding zijnde bijdrage enkel geldt voor het jaar 2008 en dat de mogelijkheid, voor de 
wetgever, om te beslissen een bijdrage te innen voor de daaropvolgende jaren niet volstaat om aan te tonen dat 
het principe van die heffing onevenredig zou zijn ten opzichte van de nagestreefde doelstellingen. Hij voegt 
eraan toe dat het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel aangeeft dat er een redelijk verband van 
evenredigheid bestaat tussen het bedrag van die bijdrage en de draagkracht van de bijdrageplichtigen ervan. 
 
 De Ministerraad is ten slotte van oordeel dat het middel, doordat het is gegrond op zogenaamde akkoorden 
die de uitdrukking zijn van de Pax Electrica I en de Pax Electrica II of op de schending van het « beginsel van 
de legitieme verwachting », onontvankelijk is. Met verwijzing naar het arrest nr. 151/2007 van 12 december 
2007 is hij van mening dat men in de formulering van het middel die akkoorden en dat principe had moeten 
beogen. Hij betwist vervolgens de bevoegdheid van het Hof om kennis te nemen van de schending, door een wet, 
van een contractuele verbintenis of van een rechtsbeginsel, en vermeldt, wat dat laatste punt betreft, het arrest 
nr. 100/2003. Hij leidt eveneens uit het arrest nr. 121/2008 van 1 september 2008 af dat een beleidsverklaring 
geen belastingvrijstelling kan verantwoorden die niet in de wet is ingeschreven. De Ministerraad preciseert ten 
slotte dat de Regering niet zonder aantasting van de scheiding der machten de wetgever had kunnen binden door 
een belofte van fiscale vrijstelling voor een belastingplichtige of een economische sector; dat de Regering in elk 
geval niet een dergelijke verbintenis heeft aangegaan voor de activiteiten van de verzoekster of van haar 
« moedermaatschappij »; en dat, wat er ook van zij, een fiscale vrijstelling niet definitief is, zoals wordt 
aangegeven in het arrest nr. 109/2004. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad voert daarnaast aan dat de repartitiebijdrage een omslagbelasting is die het in 
artikel 171 van de Grondwet uitgedrukte beginsel van de annualiteit van de belasting in acht neemt, alsook het 
beginsel van niet-retroactiviteit, het « beginsel van vergelijkbaarheid », het « beginsel van pertinentie van het 
door de wetgever doorgevoerde onderscheid in het licht van het nagestreefde doel », het in artikel 170 van de 
Grondwet uitgedrukte beginsel van de wettigheid van de belasting, het verbod om een vergelijk te treffen over 
een belasting, en het « beginsel van draagkracht ». Wat dat laatste beginsel betreft, onderstreept de Ministerraad 
dat alleen de dominante plaats van de verzoekster in de activiteitensector waarop de bijdrage betrekking heeft, 
het feit verklaart dat zij het grootste deel ervan moet dragen. 
 
 De Ministerraad leidt ten slotte af uit de rechtspraak van de Raad van State, uit die van het Hof van 
Cassatie en uit het arrest nr. 54/2008 dat de omstandigheid dat de bijdrage slechts aan een beperkt aantal 
bijdrageplichtigen wordt opgelegd, die bijdrage daarom niet onbestaanbaar maakt met het beginsel van de 
gelijkheid voor de belasting. 
 
 
 Wat betreft het tweede middel, dat is afgeleid uit de schending van artikel 170, al dan niet in samenhang 
gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en uit de schending van het beginsel van niet-retroactiviteit 
en van het beginsel van rechtszekerheid, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 170 van de 
Grondwet 
 
 A.6.  Electrabel preciseert dat dit middel hoofdzakelijk is gericht tegen het criterium van verdeling van het 
bedrag van de bijdrage tussen de bijdrageplichtigen. 
 
 
 Over het « eerste onderdeel » 
 
 A.7.  Electrabel klaagt een schending aan van het beginsel van de wettigheid van de belasting. Zij is van 
mening dat de bestreden bepalingen onbestaanbaar zijn met artikel 170 van de Grondwet en met het beginsel van 
rechtszekerheid, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het 
criterium van verdeling van de in het geding zijnde bijdrage, dat toelaat de individuele bijdrage van iedere 
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bijdrageplichtige te bepalen, niet beantwoordt aan de vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid die 
voortvloeien uit het beginsel van de wettigheid van de belasting. 
 
 Met vermelding van het arrest nr. 54/2008 wijst de verzoekende partij erop dat het bepalen van het door de 
belastingplichtige verschuldigde bedrag een van de essentiële elementen van een belasting vormt die de 
wetgever zelf moet vaststellen, zonder dat hij die taak aan een privépersoon kan delegeren. Zij is echter van 
mening dat het gebrek aan nauwkeurigheid van de bewoordingen die worden gebruikt door artikel 14, § 8, vierde 
lid, van de wet van 11 april 2003, ingevoegd bij artikel 65 van de wet van 22 december 2008, aan Synatom de 
zorg overlaat om het bedrag van de individuele bijdrage van elke bijdrageplichtige vast te stellen. 
 
 Zij preciseert dat het begrip « aandeel in de industriële productie van elektriciteit door splijting van 
kernbrandstoffen » dubbelzinnig is. Zij wijst erop dat Synatom, voor de berekening van de individuele bijdrage 
van de maatschappijen die de in het geding zijnde bijdrage verschuldigd zijn, dat begrip heeft gedefinieerd met 
verwijzing naar het « geïnstalleerd vermogen » (MW), terwijl men mocht verwijzen naar de « effectieve 
productie » (MWh). Zij merkt op dat in de memorie van toelichting van het ontwerp van wet dat de bestreden 
wet is geworden, wordt verwezen naar de elektriciteitsproductie, terwijl de verklaringen van de bevoegde 
ministers in de Commissie naar het « geïnstalleerde vermogen » verwijzen. Electrabel voegt eraan toe dat de in 
de voormelde bepaling vervatte verwijzing naar artikel 9, eerste lid, tweede zin, van de wet van 11 april 2003, 
ingevoegd bij artikel 152 van de wet van 25 april 2007 « houdende diverse bepalingen », van geen enkel nut is 
voor het vaststellen van de verdeelsleutel. Zij merkt op dat die bepaling hetzelfde begrip gebruikt om kosten te 
verdelen die niet de aard hebben van een belasting en waarvan de waarde niet kan worden vergeleken met die 
van de in het geding zijnde repartitiebijdrage. Zij wijst erop dat artikel 24, § 1, eerste zin, van de wet van 11 april 
2003 dat begrip eveneens gebruikt voor de berekening van de bijdrage van de andere vennootschappen dan de 
kernexploitanten tot het aanleggen van de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerninstallaties, en leidt 
daaruit af dat men niet kan beweren dat, volgens artikel 11, § 3, eerste lid, van dezelfde wet, de voorzieningen 
voor de ontmanteling worden berekend op grond van het « geïnstalleerde vermogen ». Zij doet eveneens 
opmerken dat, indien men de « effectieve productie » als uitgangspunt zou nemen, dat geenszins de in het geding 
zijnde bijdrage de hoedanigheid van indirecte belasting zou verlenen, om reden van het permanente en duurzame 
karakter van de elektriciteitsproductie. 
 
 Electrabel beweert dat zij er belang bij heeft het gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid van de 
bewoordingen van de voormelde bepaling aan te klagen, ondanks het feit dat zij niet vooraf beroep heeft 
ingesteld tot vernietiging van artikel 152 van de wet van 25 april 2007, noch de interpretatie van de door 
Synatom bestreden bepaling heeft aangevochten wanneer die van de bijdrageplichtigen de betaling van de 
repartitiebijdrage heeft geëist. Zij herinnert eraan dat het belang bij het middel niet moet worden onderzocht 
omdat het belang om de vernietiging van de bestreden bepalingen te vorderen, is aangetoond. 
 
 A.8.1.  In hoofdorde antwoordt de Ministerraad dat het eerste onderdeel van het tweede middel 
onontvankelijk is, omdat het in werkelijkheid betrekking heeft op artikel 9, eerste lid, tweede zin, van de wet van 
11 april 2003, ingevoegd bij artikel 152 van de wet van 25 april 2007, dat dezelfde bewoordingen gebruikt als 
het nieuwe artikel 14 van de wet van 11 april 2003 en waartegen de verzoekende partij geen beroep tot 
vernietiging heeft ingesteld. 
 
 A.8.2.  In ondergeschikte orde antwoordt de Ministerraad dat het eerste onderdeel van het tweede middel 
niet gegrond is omdat het begrip « aandeel in de industriële productie » beantwoordt aan de vereiste van 
nauwkeurigheid die voortvloeit uit het beginsel van de wettigheid van de belasting, en moet worden begrepen als 
een verwijzing naar de « geïnstalleerde productiecapaciteit ». 
 
 Hij beweert dat er geen twijfel over bestaat dat de wetgever verwijst naar de « productiecapaciteit » of naar 
het « geïnstalleerde vermogen », en niet naar de « effectieve productie ». Met verwijzing naar artikel 11, § 3, van 
de wet van 11 april 2003, waarin geenszins de exploitatiegraad van de kerncentrales waarvoor de voorzieningen 
inzake ontmanteling zijn aangelegd wordt vermeld, is hij van mening dat de verwijzing naar het « geïnstalleerde 
vermogen » voortvloeit uit de geest van de wet, zoals die onder andere blijkt uit de memorie van toelichting bij 
het wetsontwerp en uit de omstandigheid dat de wetgever een directe belasting heeft willen invoeren. De 
Ministerraad wijst daarnaast erop dat het « geïnstalleerd vermogen » een volkomen duidelijk gegeven is dat niet 
in hoge mate van jaar tot jaar verschilt en de bijdrageplichtigen verhindert te ontsnappen aan de betaling van de 
repartitiebijdrage en aan hun verplichtingen inzake het aanleggen van voorzieningen voor de ontmanteling, door 
hun nucleaire elektriciteitsproductie te verminderen of stop te zetten. 
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 Vanuit de vaststelling dat het arrest nr. 72/2008 het begrip « potentiële productiecapaciteit » heeft 
omschreven als « een courant technisch gegeven inzake elektriciteitsproductie », beweert hij dat het begrip 
« geïnstalleerde productiecapaciteit » nog preciezer is. Volgens de Ministerraad blijkt die precisering eveneens 
uit de vorderingen tot betaling van de individuele bijdragen die Synatom op 31 december 2008 aan de 
bijdrageplichtigen heeft gericht en waaruit blijkt dat die vennootschap die bijdragen heeft berekend op basis van 
de gegevens die haar bekend waren, namelijk de geïnstalleerde productiecapaciteit van elk van de 
bijdrageplichtigen. De Ministerraad geeft aan dat de verzoekende partij het van haar gevorderde aandeel niet 
heeft betwist. 
 
 De Ministerraad leidt eruit af dat de bestreden bepaling aan Synatom niet de bevoegdheid delegeert om een 
essentieel element van de belasting te bepalen, vermits die vennootschap enkel de bijdrage voorschiet 
overeenkomstig de instructies die de uitvoerende macht haar heeft gegeven met betrekking tot de interpretatie 
van de wet. 
 
 Hij voegt eraan toe dat artikel 14, § 8, eerste, derde en vierde lid, van de wet van 11 april 2003 duidelijk de 
vier essentiële elementen van de belasting vermeldt die te dezen pertinent zijn, namelijk de identificatie van de 
belastingplichtigen, de belastbare materie, de belastbare grondslag en het belastingtarief. 
 
 A.8.3.  « Ten overvloede » antwoordt de Ministerraad dat, ook al kan het begrip « aandeel in de industriële 
productie » op twee wijzen worden geïnterpreteerd, daaruit toch niet zou kunnen worden afgeleid dat het 
beginsel van de wettigheid van de belasting is geschonden doordat de wet niet de belastbare grondslag, die een 
van de essentiële elementen van de belasting vormt, vaststelt. Hij wijst erop dat de meeste fiscale wetten 
begrippen gebruiken die verschillend kunnen worden geïnterpreteerd, waarbij die uiteenlopende interpretaties 
het onderwerp vormen van steeds terugkerende of eindeloze debatten voor de nationale rechtsinstanties of voor 
het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 De Ministerraad merkt vervolgens, op basis van cijfers en tabellen, op dat, indien de individuele bijdragen 
van de drie betrokken bijdrageplichtigen waren berekend rekening houdend met het gemiddelde van de 
« effectieve productie » van elektriciteit gedurende de jaren 2007 en 2008, de bijdrage van de drie 
bijdrageplichtigen nagenoeg identiek zou zijn met die welke Synatom op het einde van het jaar 2008 berekende, 
waarbij de verschillen voor elk van hen kleiner zouden zijn dan een vierde van een procent. De Ministerraad 
leidt eruit af dat de keuze van de wetgever niet als kennelijk onredelijk kan worden beschouwd. 
 
 
 Over het « tweede onderdeel » 
 
 A.9.1.  Het « tweede onderdeel » van het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in samenhang gelezen met het « beginsel van niet-retroactiviteit van de fiscale wet » en met het 
« beginsel van rechtszekerheid ». 
 
 Electrabel is van mening dat de terugwerkende kracht van de invoering van de repartitiebijdrage een 
discriminerend verschil in behandeling creëert tussen haar en alle andere burgers die het verbod van 
retroactiviteit van de fiscale wet « hebben genoten ». 
 
 De verzoekende partij wijst erop dat de bepalingen van de wet van 22 december 2008 die betrekking 
hebben op de in het geding zijnde bijdrage, retroactief zijn, omdat zij van toepassing zijn op feiten, handelingen 
en situaties die definitief voltrokken waren op het ogenblik dat zij in werking traden, op 29 december 2008, de 
dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Zij leidt uit de formulering van artikel 14, § 8, vierde 
lid, van de wet van 11 april 2003, ingevoegd bij artikel 65 van de wet van 22 december 2008, enerzijds, af dat de 
activiteit van nucleaire elektriciteitsproductie gedurende het jaar 2007 - zijnde een sinds 31 december 2007 
definitief vaststaande situatie - het belastbare feit de belastbare grondslag van de in het geding zijnde bijdrage 
vormt en, anderzijds, dat, zoals de parlementaire voorbereiding van die wet bevestigt, de omvang van die 
productie gedurende dat jaar belastbare grondslag vormt. 
 
 A.9.2.  Volgens Electrabel wordt die retroactiviteit door geen enkel bijzondere omstandigheid verantwoord. 
 
 De verzoekster is van mening dat de techniek van de omslagbelasting de wetgever niet ertoe machtigt een 
retroactieve bepaling aan te nemen. 
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 Zij onderstreept dat de retroactiviteit van een wet niet mag worden verward met de onmiddellijke 
toepassing ervan, en leidt uit het arrest nr. 37/97 van 8 juli 1997 en uit het arrest nr. 109/2004 af dat een belasting 
die betrekking heeft op een duurzame situatie die samenvalt met een jaar, gedurende dat jaar kan worden 
ingevoerd zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden. Zij ziet dus niet waarom de wetgever niet de 
elektriciteitsproductie van het jaar 2008 als uitgangspunt heeft genomen. Zij betoogt dat men de eventuele vrees 
voor een gedragswijziging gedurende de laatste week van de maand december 2008 had kunnen wegnemen door 
de gemiddelde elektriciteitsproductie van het jaar 2008 in aanmerking te nemen. 
 
 De verzoekende partij beweert eveneens dat de noodzaak om de individuele bijdragen onmiddellijk na de 
afkondiging van de wet te berekenen, evenmin de retroactiviteit verantwoordt. Zij wijst in dat verband eerst erop 
dat die individuele bijdragen voor 31 januari 2009 moesten worden betaald, zodat het mogelijk was geweest 
ieders aandeel in de productie van het jaar 2008 te berekenen. Zij doet vervolgens opmerken dat de wetgever, bij 
de invoering van een onmiddellijk te betalen belasting, de grondwettelijke regels niet mag schenden. 
 
 Electrabel oordeelt dat de omstandigheid dat het criterium van verdeling van de in het geding zijnde 
bijdrage reeds voor andere doeleinden werd gebruikt door andere bepalingen van de wet van 11 april 2003, 
evenmin een verantwoording vormt voor de aangeklaagde retroactiviteit. Zij merkt in dat verband op dat 
artikel 152 van de wet van 25 april 2007, dat artikel 9 van de wet van 11 april 2003 heeft gewijzigd, geen 
terugwerkende kracht had. 
 
 Volgens de verzoekster was de bijdrage die werd onderzocht in het arrest nr. 46/2004 van 24 maart 2004, 
niet retroactief, vermits zij werd geheven op verrichtingen die plaatsvonden na de inwerkingtreding ervan. Zij 
preciseert dat enkel de berekeningswijze van die bijdrage gegevens uit het verleden in aanmerking nam, wat kon 
worden verklaard door de precieze en eenmalige doelstelling van die bijdrage. 
 
 De verzoekster stelt bovendien dat de in het geding zijnde bijdrage niet voorzienbaar was. Zij merkt op dat 
in 2007 geen enkele officiële publicatie de goedkeuring ervan heeft aangekondigd en dat in elk geval uit het 
arrest nr. 109/2004 van 23 juni 2004 en uit het arrest nr. 72/2006 van 10 mei 2006 blijkt dat zelfs een in het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt bericht niet zou hebben volstaan om de retroactiviteit te verantwoorden. Zij 
voert aan dat het eerste initiatief van de wetgever betreffende die bijdrage bovendien van 24 november 2008 
dateert, datum van indiening van het ontwerp van programmawet bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
 Electrabel wijst ten slotte erop dat de repartitiebijdrage, zoals uiteengezet in het eerste middel, niet op 
pertinente wijze kan worden verantwoord en niet gepaard gaat met waarborgen omtrent de besteding van de 
ontvangsten aan de uitgaven die zijn vermeld in de wet van 22 december 2008. 
 
 A.9.3.  De verzoekende partij is van mening dat, zelfs indien artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 
11 april 2003 niet als retroactief zou worden beschouwd, het « beginsel van rechtszekerheid » zou zijn 
geschonden. Zij verduidelijkt dat, vermits alle elementen van de repartitiebijdrage betrekking hebben op het jaar 
2007, de bijdrageplichtigen redelijkerwijs niet de gevolgen van de verrichtingen konden voorzien op het 
ogenblik van de uitvoering ervan. 
 
 Zij doet opmerken dat, volgens de parlementaire voorbereiding van die wettelijke bepaling, de verwijzing 
naar het kalenderjaar 2007 tot doel heeft te beantwoorden aan een vereiste van voorzienbaarheid. 
 
 A.10.1.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekster geen rekening houdt met het specifieke karakter van 
de repartitiebijdrage. Hij preciseert dat de aanneming van een omslagbelasting veronderstelt dat een criterium 
wordt vastgesteld voor de verdeling van het totale bedrag onder belastingplichtigen, criterium dat stabiel moet 
zijn, vooral wanneer de belastingplichtigen weinig talrijk zijn. Hij voert aan dat omwille van die stabiliteit het 
criterium moet berusten op gegevens die door de wetgever gekend zijn op het ogenblik van aanneming van de 
belasting, teneinde te vermijden dat bepaalde belastingplichtigen, door een gedragswijziging, de fiscale last van 
de andere belastingplichtigen zouden wijzigen, waardoor zij het beginsel van gelijkheid en het beginsel van 
rechtszekerheid zouden schenden. 
 
 De Ministerraad beweert dat het criterium van verdeling beschreven in artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet 
van 11 april 2003 - dat berust op gegevens die definitief gekend zijn bij de inwerkingtreding van de in het geding 
zijnde bijdrage - objectief is. Hij wijst erop dat dit criterium identiek is met het criterium dat werd ingevoerd bij 
de wet van 25 april 2007 en waarvan de grondwettigheid nooit werd betwist. Hij voegt eraan toe dat de 
verwijzing naar bekende gegevens onontbeerlijk was wegens de noodzaak om de individuele bijdragen 
onmiddellijk na de afkondiging van de wet van 22 december 2008 te berekenen. 
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 Uit het specifieke karakter van omslagbelasting leidt de Ministerraad af dat een stabiel verdelingscriterium, 
dat noodzakelijkerwijs wordt bepaald met behulp van gegevens uit een periode die voorafgaat aan de 
bekendmaking van de wet, geen terugwerkende kracht heeft. Hij onderstreept dat een gedragswijziging van een 
belastingplichtige die voortvloeit uit een wijziging van de regelgeving inzake de inkomstenbelasting, niet het 
bedrag wijzigt van de belasting die door de andere belastingplichtigen moet worden betaald, zodat de 
retroactiviteit minder gemakkelijk te verantwoorden is. 
 
 De Ministerraad voegt, met verwijzing naar het arrest 46/2004, eraan toe dat de omstandigheid dat een 
belastbare grondslag wordt bepaald met verwijzing naar gegevens van een voorgaand jaar, niet volstaat om een 
fiscale wet als retroactief te beschouwen. 
 
 A.10.2.  Volgens de Ministerraad zouden, zelfs indien het voormelde criterium als retroactief zou worden 
beschouwd, de aard zelf van een omslagbelasting, de noodzaak van een stabiel en niet-veranderbaar 
verdelingscriterium en de doelstellingen van algemeen belang die in de specifieke sector van de nucleaire 
elektriciteitsproductie worden nagestreefd, de retroactiviteit kunnen rechtvaardigen. 
 
 Hij wijst eveneens erop dat het Hof, in het arrest nr. 109/2004, heeft erkend dat het algemeen belang kan 
vereisen dat een fiscale maatregel die op duizenden belastingplichtigen betrekking heeft, onverwijld wordt 
toegepast om de belastingplichtigen te verhinderen de gevolgen van die maatregel te verminderen door erop te 
anticiperen. 
 
 In ondergeschikte orde verantwoordt de Ministerraad de eventuele retroactiviteit door het feit dat de 
betrokken bijdrageplichtigen, gelet op hun bijzondere positie binnen de sector van de nucleaire elektriciteit en op 
de onderhandelingen die reeds lang met de federale overheid werden gevoerd, sinds het begin van het jaar 2008 
de goedkeuring van de in het geding zijnde bijdrage konden voorzien. 
 
 De Ministerraad is daarnaast van mening dat de verwijzing naar de elektriciteitsproductie van 2007 kan 
worden verklaard door de budgettaire noodzaak en door de wil om een snelle betaling van de bijdrage te 
verkrijgen, zonder te moeten wachten op de publicatie van gegevens van het jaar dat lopende was op het 
ogenblik dat de wet werd afgekondigd. Hij wijst erop dat er geen enkele aanwijzing is dat een verwijzing naar de 
productie van 2008 het resultaat van de berekening van de individuele bijdragen op significante wijze zou 
hebben gewijzigd. 
 
 A.10.3.  Wat de aangevoerde schending van het « beginsel van rechtszekerheid » betreft, antwoordt de 
Ministerraad, met vermelding van het arrest nr. 100/2003 van 17 juli 2003 en het arrest nr. 2/2008 van 17 januari 
2008, dat het Hof niet bevoegd is om de bestaanbaarheid van een wettelijke bepaling met dat beginsel 
rechtstreeks te toetsen. 
 
 Hij herinnert eveneens eraan dat de verzoekster in staat was om de invoering van de in het geding zijnde 
bijdrage te voorzien. Hij preciseert dat het feit dat enkele actoren uit de specifieke sector van de kernenergie 
niets hadden ondernomen, noodzakelijkerwijs moest leiden tot een optreden van de federale overheid. Hij 
onderstreept dat de studies van de CREG die de basis hebben gevormd voor die beslissing, eind 2007 en in de 
eerste helft van 2008 werden uitgevoerd, en dat in 2008 de elektriciteitsprijs is blijven stijgen, terwijl men zich 
aan een prijsdaling had verwacht. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de betrokken bijdrageplichtigen er de voorkeur aan hebben gegeven die 
bijdrage te betalen, veeleer dan te besluiten tot investeringen in de elektriciteitsproductiecapaciteit of in 
energie-efficiëntie, zodat zij zich redelijkerwijs konden verwachten aan de invoering van de in het geding zijnde 
bijdrage, vermits zij door de federale overheid waren verwittigd dat zulk een bijdrage zou worden gecreëerd, 
indien de onderhandelingen over de te nemen maatregelen zouden mislukken. 
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 Wat betreft het derde middel, dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens 
 
 Over het « eerste onderdeel » 
 
 A.11.  Electrabel betoogt dat de bestreden bepalingen een reglementering van het gebruik van eigendom 
zijn in de zin van artikel 1, tweede alinea, van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, die niet in overeenstemming is met het algemeen belang. 
 
 De verzoekster is van mening dat de wetgever geen onbegrensde beoordelingsmarge heeft wanneer hij de 
doelstellingen van een fiscale maatregel bepaalt en het bedrag vaststelt van de belasting die moet worden 
geheven van de belastingplichtigen die hij identificeert. Zij wijst erop dat het Hof kan nagaan of die keuzen en 
de redenen ervan niet voortvloeien uit een kennelijke vergissing en of zij niet kennelijk onredelijk zijn. Uit de 
argumentatie van haar beroep in haar geheel, en in het bijzonder uit de argumentatie met betrekking tot het 
« eerste onderdeel » van het eerste middel, leidt zij af dat de criteria van onderscheid die door de bestreden 
bepalingen worden uitgedrukt, niet overeenstemmen met de werkelijkheid en niet objectief, noch pertinent zijn. 
Zij voert aan dat het verschil in behandeling tussen de bijdrageplichtigen en de andere Belgische 
elektriciteitsproducenten niet objectief kan worden verantwoord door enkel het energiebeleid van het land. De 
verzoekende partij preciseert dat de in de bestreden bepalingen uitgedrukte doelstellingen van algemeen belang 
om de repartitiebijdrage te verantwoorden, kennelijk onredelijk zijn. Met verwijzing naar de uiteenzetting van 
het eerste middel is zij van oordeel dat die doelstellingen te dezen niet gegrond en niet pertinent zijn, en dat geen 
enkele van die doelstellingen het verschil in behandeling rechtvaardigt tussen de maatschappijen die de 
repartitiebijdrage verschuldigd zijn en de andere elektriciteitsproducenten en marktspelers. Electrabel herinnert 
in dat verband eraan dat, teneinde de positie van de nucleaire elektriciteitsproducenten op de markt van de 
elektriciteitsproductie te beoordelen, rekening moet worden gehouden met de specifieke kosten die verbonden 
zijn aan de exploitatie van kernenergie en met de nakende ontmanteling van de kerncentrales. 
 
 De verzoekster onderstreept voorts dat het bedrag van de solidariteitsbijdrage ten laste van de 
bijdrageplichtigen arbitrair is, vermits die bijdrage niet beantwoordt aan de eigen behoeften van de nucleaire 
elektriciteitssector. 
 
 A.12.1.  De Ministerraad antwoordt dat uit het arrest nr. 52/2003 en het arrest nr. 121/2008 blijkt dat het 
Hof een loutere beleidskeuze, in dit geval het bepalen, door de wetgever, van te bereiken doelstellingen en van 
de middelen om die doelstellingen te bereiken, zoals het vaststellen van het bedrag dat ten aanzien van de 
geïdentificeerde belastingplichtigen wordt geheven, niet vermag te betwisten. Hij voegt eraan toe dat het 
energiebeleid van het land, dat minstens gedeeltelijk door de in het geding zijnde bijdrage wordt gefinancierd, 
een doelstelling van algemeen belang is. 
 
 De Ministerraad verwijst ook naar de andere doelstellingen van algemeen belang die bij wijze van 
voorbeeld tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen werden aangehaald en die werden 
vermeld in zijn antwoord op het « eerste onderdeel » van het eerste middel. Hij beweert ten slotte dat de federale 
overheid een belasting kan heffen die bestemd is om haar beleid te financieren. 
 
 A.12.2.  De Ministerraad leidt bovendien uit de arresten nrs. 73/2001, 195/2004, 86/2005, 150/2006 en 
114/2007 af dat het Hof de keuze van de belastingplichtigen slechts vermag af te keuren, indien uit die keuze een 
willekeurig en onredelijk onderscheid blijkt, dat een belasting tot doel kan hebben de staatsbegroting te 
financieren en dat die belasting slechts betrekking kan hebben op één specifieke sector van de economische 
activiteit en slechts bepaalde actoren van die sector kan raken. 
 
 De Ministerraad is van mening dat het bedrag van de in het geding zijnde bijdrage niet arbitrair is rekening 
houdend met de omvangrijke behoeften van het energiebeleid van het land. Hij leidt af uit de arresten 
nrs. 46/2004, 88/2004, 86/2005, 150/2006, 114/2007 en 54/2008 dat het niet onredelijk is om enkel van de 
actoren van de nucleaire elektriciteitsproductie de betaling van een bijdrage te vorderen die ertoe strekt 
behoeften van de hele sector van elektrische energie te financieren. 
 
 De Ministerraad oordeelt dat de specifieke kosten die verbonden zijn aan de exploitatie van kernenergie in 
werkelijkheid worden afgewenteld op de prijs van verkoop van elektriciteit aan de consument, en dat die kosten 
niet de voordelige positie van de kernexploitanten op de markt van de elektriciteitsproductie in het gedrang 
brengen, positie die een grotere deelname aan de financiering van het Belgische energiebeleid rechtvaardigt. Hij 
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herinnert eraan dat die voordelige positie volgt uit het feit dat hun productiekost losstaat van de evolutie van de 
aardolieprijs, en uit het feit dat zij niet zijn onderworpen aan het systeem van handel in CO2

-emissierechten. 
 
 De Ministerraad beweert eveneens aan dat de reeds lang aangekondigde ontmanteling van de kerncentrales 
niet de aanzienlijke winsten vermindert die de verzoekende partij tot aan die ontmanteling uit de nucleaire 
elektriciteitsproductie zal blijven halen. 
 
 Hij leidt ten slotte uit het arrest nr. 73/2001 af dat de wetgever vermag bepaalde marktspelers vrij te stellen 
van een fiscale last, rekening houdend met het feit dat die laatsten reeds op een andere manier bijdragen tot de 
doelstelling die met die fiscale last wordt nagestreefd. 
 
 
 Over het « tweede onderdeel » 
 
 A.13.  Electrabel voert aan dat de in het geding zijnde bijdrage, zelfs indien zou worden aangenomen dat zij 
doelstellingen van algemeen belang nastreeft, daarom nog niet bestaanbaar kan worden geacht met artikel 1, 
tweede alinea, van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 
wegens het feit dat zij op de verzoekende partij een bijzondere en buitensporige last doen wegen die niet als 
evenredige maatregel kan worden aangemerkt. 
 
 De verzoekende partij preciseert dat, vermits de evenredigheidstoetsing strikter is wanneer een 
fundamenteel recht in het geding is, het « tweede onderdeel » van het derde middel niet samenvalt met het eerste 
middel. 
 
 De verzoekende partij beweert dat haar individuele bijdrage, waarvan het bedrag beduidend hoger is dan 
dat van de bijdragen die eerder werden ingevoerd voor bepaalde sectoren, haar winstmarge zwaar kan aantasten, 
vermits zij overeenkomt met meer dan een derde van de nettowinst die zij in 2007 voor al haar activiteiten samen 
behaalde, zodat zij afbreuk zal doen aan haar investeringsbeleid. Zij merkt op dat het in aanmerking nemen van 
haar omzetcijfer niet zou toelaten rekening te houden met het effect op haar draagkracht, en dat het Hof, bij het 
arrest nr. 72/2008, heeft bevestigd dat winst een pertinent criterium is om de aantasting van het eigendomsrecht 
door een belasting te meten. 
 
 Electrabel beweert ook dat het bedrag van de repartitiebijdrage willekeurig is vastgesteld, omdat het niet is 
berekend op basis van objectieve gegevens, en dat die bijdrage hoofdzakelijk wordt gedragen door een enkele 
onderneming van de sector van de elektriciteitsproductie. Zij is van mening dat de in het geding zijnde bijdrage 
in die omstandigheden een maatregel is die onevenredig is ten opzichte van het impliciet nagestreefde budgettair 
doel en de in de bestreden bepalingen beoogde doelstellingen. 
 
 De verzoekende partij onderstreept bovendien dat zij de betaling van haar bijdrage niet geheel of 
gedeeltelijk kan voorkomen door haar gedrag te wijzigen, tenzij zij beslist haar activiteiten in België volledig 
stop te zetten. Zij leidt daaruit af dat de in het geding zijnde bijdrage aldus grondig verschilt van de heffingen die 
zijn onderzocht in de arresten nrs. 46/2004, 114/2007 en 72/2008. 
 
 Electrabel herinnert eveneens eraan dat, van de drie enige ondernemingen die de last van die bijdrage 
dragen, zij het grootste deel ervan op zich neemt. Zij wijst erop dat geen enkele andere speler op de 
elektriciteitsmarkt een dermate hoge som moet betalen als diegene die van de verzoekster wordt gevorderd, zelfs 
indien hij zich in een situatie bevindt die, in het licht van verschillende van de nagestreefde doelstellingen, 
vergelijkbaar is met die van de verzoekster. Zij is van mening dat noch de aan de beoogde bijdrageplichtigen 
eigen doelstellingen noch een eventuele budgettaire doelstelling een dermate hoog bedrag verantwoorden. 
 
 De verzoekster voert aan dat de arresten van het Hof nrs. 88/2004, 114/2007 en 72/2008, alsook het arrest 
van de Raad van State nr. 189.702 van 21 januari 2009 bevestigen dat de repartitiebijdrage onevenredig is. 
 
 Electrabel verwijst ten slotte naar de uiteenzetting van haar eerste middel betreffende het niet-moduleerbare 
karakter van de repartitiebijdrage, de waarschijnlijke recurrentie ervan, de voor 2009 aangekondigde verhoging 
ervan, het verbod om het bedrag ervan door te berekenen in de elektriciteitsprijs en naar de sancties in geval van 
niet-betaling, waarbij zij onderstreept dat de evenredigheidstoetsing van een beperking van het eigendomsrecht 
veronderstelt dat de hele reglementering in aanmerking wordt genomen. 
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 A.14.  De Ministerraad antwoordt dat het « tweede onderdeel » van het derde middel samenvalt met 
« tweede onderdeel » van het eerste middel. Hij wijst erop dat, gelet op de ruime beoordelingsbevoegdheid die in 
fiscale aangelegenheden aan de Staten is verleend bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, de jurisdictionele toetsing niet strikter is door het enkele feit dat 
het recht op het ongestoord genot van eigendom wordt ingeroepen. 
 
 Hij is van mening dat het het omzetcijfer van de belastingplichtige is, en niet diens winst, dat toelaat de 
aantasting van het eigendomsrecht door een belasting te bepalen. Hij leidt uit de arresten nrs. 43/97, 88/2004, 
114/2007, 72/2008, alsmede uit het arrest van de Raad van State nr. 189.072 af dat de repartitiebijdrage redelijk 
is, vermits zij gelijkstaat met minder dan twee percent van het omzetcijfer van de verzoekster. De Ministerraad 
voegt eraan toe dat het Hof nooit heeft geoordeeld dat de winst op zich een meetinstrument was voor de 
draagkracht van een belastingplichtige. 
 
 De Ministerraad herinnert bovendien eraan dat de verzoekster, die een voordelige positie op de 
elektriciteitsmarkt geniet, slechts in zeer geringe mate bijdraagt tot de financiering van de staatsuitgaven door 
belasting : de vennootschapsbelasting die zij in 2007 betaalde, bedroeg niet meer dan 6,5 percent van haar 
belastbare winst, en het daaropvolgende jaar heeft zij geen enkele vennootschapsbelasting betaald. 
 
 De Ministerraad betwist de verwijzing van de verzoekster naar het arrest nr. 114/2007, omdat zij geen 
rekening houdt met de specifieke context van de destijds onderzochte maatregelen. Hij betwist eveneens de 
verwijzing naar het arrest nr. 72/2008 door te signaleren dat de verzoekende partij, door bijvoorbeeld in de 
productie van niet-nucleaire elektriciteit te investeren, in de energiebehoeften van het land zou kunnen voorzien, 
en bijgevolg de financiële behoeften van het energiebeleid zou kunnen verminderen. Hij leidt bovendien af uit 
het arrest nr. 43/97 dat de omstandigheid dat de verzoekster de enige bijdrageplichtige zou zijn, geen element is 
dat in aanmerking moet worden genomen om het onevenredige karakter van de belasting te beoordelen. 
 
 De Ministerraad verwijst ten slotte, ter verantwoording van de repartitiebijdrage, naar de lering van een 
beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 4 januari 2008 (Imbert de Trémiolles 
t. Frankrijk). 
 
 
 Wat betreft de toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
 
 A.15.  In zijn memorie van wederantwoord vraagt de Ministerraad, « in uiterst ondergeschikte orde », dat 
het Hof, in geval van vernietiging, de gevolgen van de bestreden bepalingen zou handhaven. 
 
 Hij verantwoordt dat verzoek door te wijzen op de enorme budgettaire gevolgen en de onomkeerbare 
gevolgen voor het sociale energiebeleid en voor het klimaatbeleid die de terugwerkende kracht van de 
vernietiging van de bestreden bepalingen zou hebben, zeker in een periode van crisis. 
 
 
 Ten aanzien van de zaak nr. 4730 
 
 Wat het belang betreft 
 
 A.16.  De naamloze vennootschap Belgische Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom (hierna : 
Synatom) doet blijken van haar belang om de vernietiging van de artikelen 64 en 65 van de wet van 22 december 
2008 te vorderen door de omstandigheid dat die bepalingen haar schade zouden berokkenen. 
 
 Zij wijst in de eerste plaats erop dat de verplichting die haar wordt opgelegd om de repartitiebijdrage voor 
te schieten aan de federale overheid door het bedrag van 250 miljoen euro over te dragen naar de begroting van 
de Staat, voor haar « administratieve kosten » teweegbrengt, die vergelijkbaar zijn met die welke voortvloeien 
uit de inkohiering van de belasting. 
 
 De verzoekende partij stelt in de tweede plaats dat zij wegens de modaliteiten van inning van die bijdrage 
waarin de bestreden bepalingen voorzien, een aanzienlijk financieel risico loopt. Zij wijst erop dat de 
bijdrageplichtigen over een termijn van dertig dagen beschikken om haar de zeer hoge bedragen te storten die zij 
voorafgaandelijk naar de begroting van de Staat heeft overgedragen. Zij is van mening dat zij, vermits zij geen 
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interesten kan vorderen van de bijdrageplichtigen die het verstrijken van die termijn zouden afwachten, 
gedwongen is de kosten te dragen van een financiering bij derden in afwachting van de storting, door die 
bijdrageplichtigen, van de 250 miljoen euro. 
 
 In de derde plaats voert de verzoekende partij aan dat de modaliteiten van inning van de repartitiebijdrage 
haar het risico van insolvabiliteit van de bijdrageplichtigen doen dragen. Zij preciseert dat, indien een van hen 
weigert haar zijn individuele bijdrage te betalen of zich in de onmogelijkheid bevindt ze te betalen wegens 
bijvoorbeeld een faillissement, zij de belasting zal hebben betaald, terwijl de motieven voor de invoering van die 
belasting niet verantwoorden van haar een bijdrageplichtige te maken. 
 
 In de vierde plaats onderstreept de verzoekster het recurrente karakter van de repartitiebijdrage. Zij doet in 
dat verband opmerken dat het bedrag vermeld in artikel 14, § 8, derde lid, van de wet van 11 april 2003 « voor 
het jaar 2008 » geldt en dat de wetgever, in plaats van die bijdrage enkel vast te leggen in de wet van 
22 december 2008, de wet van 11 april 2003 heeft gewijzigd, wat aangeeft dat hij geen « eenmalige maatregel » 
wil aannemen. Synatom merkt eveneens op dat de bevoegde minister tijdens de parlementaire voorbereiding van 
de bestreden bepalingen, de invoering heeft aangekondigd van een soortgelijke bijdrage voor het jaar 2009, en 
dat reeds een bedrag van 500 miljoen euro werd ingeschreven in de rijksmiddelenbegroting van het jaar 2009, 
die bij de wet van 13 januari 2009 werd goedgekeurd. Uit het recurrente karakter van die bijdrage leidt de 
verzoekende partij, enerzijds, af dat zij, ook al heeft zij in 2008 slechts een beperkte schade geleden, als gevolg 
van de bestreden bepalingen, discriminerend wordt behandeld ten opzichte van de andere 
handelsvennootschappen en, anderzijds, dat zij voor de bijdrage van het jaar 2009 de gevolgen zal moeten 
dragen van een eventuele weigering van een bijdrageplichtige om haar zijn individuele bijdrage te storten, en, 
gelet op het stilzwijgen van de wet op dat punt, geen verwijlinteresten zal kunnen vorderen van de 
bijdrageplichtige die zijn bijdrage pas op het einde van de invorderingsprocedure zou storten. 
 
 De verzoekster legt ten slotte de dagvaarding over om te verschijnen voor de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel, die haar werd betekend op 29 juni 2009 op verzoek van de naamloze vennootschap S.P.E. Bij 
gedinginleidende akte vordert die bijdrageplichtige van de verzoekster de terugbetaling van de individuele 
bijdrage die zij haar op 31 december 2008 heeft gestort, door zich niet alleen te beroepen op de 
ongrondwettigheid van de repartitiebijdrage, maar ook op de onwettigheid van de verdeelsleutel waarvoor 
Synatom heeft gekozen. Bij die dagvaarding vraagt S.P.E. eveneens dat de Rechtbank bevestigt dat de 
verzoekster niet de macht heeft om een nieuwe verdeelsleutel aan te nemen, omdat de termijn van artikel 13, 
laatste lid, van de wet van 11 april 2003 is verstreken. 
 
 A.17.  In hoofdorde betwist de Ministerraad het belang van Synatom om de vernietiging te vorderen van de 
artikelen 64 en 65 van de wet van 22 december 2008. 
 
 Hij betoogt in de eerste plaats dat de berekening van het bedrag van de individuele bijdragen van de drie 
bijdrageplichtigen voor de verzoekende partij geen administratieve kosten heeft teweeggebracht, omdat zij reeds 
het aandeel van iedere bijdrageplichtige in de elektriciteitsproductie heeft moeten berekenen ter uitvoering van 
artikel 9, § 1, van de wet van 11 april 2003, zoals het werd gewijzigd bij artikel 152 van de wet van 25 april 
2007. De Ministerraad is dus van oordeel dat de reële kost van de berekening van de individuele bijdrage van de 
drie bijdrageplichtigen slechts gering kan zijn. 
 
 De Ministerraad is vervolgens van mening dat het belang bij de vernietiging evenmin kan voortvloeien uit 
het financiële risico dat door de verzoekende partij wordt aangevoerd, omdat uit haar beheersverslag van het 
boekjaar 2008 blijkt dat de drie maatschappijen die de in het geding zijnde bijdrage verschuldigd zijn, ook al 
beschikten zij over een termijn van dertig dagen om aan de verzoekende partij hun individuele bijdrage te 
storten, hun bijdrage voor het einde van het jaar 2008 hebben gestort, wat de verzoekster in staat stelde het totaal 
bedrag over te dragen zonder het te moeten voorschieten. De Ministerraad leidt eruit af dat Synatom geen beroep 
heeft moeten doen op financiering door derden, noch de onmogelijkheid heeft moeten ondergaan om 
verwijlinteresten te vorderen. Hij voegt eraan toe dat de door de verzoekster aangevoerde nadelen zich dus nooit 
werkelijk zullen voordoen. 
 
 De Ministerraad oordeelt dat ook het risico van insolvabiliteit louter speculatief is en voortaan onbestaande, 
rekening houdend met de betalingen die voor het einde van 2008 werden geregistreerd. 
 
 Wat het zogenoemde recurrente karakter van de repartitiebijdrage betreft, antwoordt de Ministerraad dat de 
nadelen die de verzoekster meent eruit af te leiden, niet voortvloeien uit de bestreden bepalingen, vermits deze 
enkel voor het jaar 2008 een dergelijke heffing invoeren. Hij is van mening dat de verzoekende partij niet de 
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teneur mag overschatten van een toekomstige wet waarvan de aanneming sowieso geen invloed kan hebben op 
het onderzoek van de grondwettigheid van de bestreden bepalingen. 
 
 De Ministerraad antwoordt ten slotte dat de dagvaarding door S.P.E. voor de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel evenmin het belang van de verzoekster kan rechtvaardigen. Hij is immers van oordeel dat die 
burgerlijke rechtsvordering zinloos is omdat S.P.E., in geval van vernietiging van de bestreden bepalingen, de 
terugbetaling kan verkrijgen van de individuele bijdrage die zij op 31 december 2008 aan de verzoekende partij 
heeft gestort. 
 
 
 Wat betreft het enige middel, dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de 
Grondwet, en van het « algemeen rechtsbeginsel van de wettigheid van de belasting » 
 
 Over het eerste onderdeel 
 
 A.18.  De verzoekende partij voert aan dat de bestreden bepalingen aan een privaatrechtelijke 
handelsvennootschap prerogatieven van de openbare macht overdragen, namelijk het vestigen en het invorderen 
van een belasting, wat onbestaanbaar zou zijn met de in het middel beoogde grondwettelijke beginselen van 
publiek recht die aan de Staat de zorg zouden voorbehouden om belastingen te berekenen en in te vorderen. 
 
 Zij wijst in dat verband erop dat artikel 43 van de programmawet van 11 juli 2005, dat betrekking heeft op 
de effectisering van de fiscale vorderingen van de Staat, preciseert dat enkel de Staat bevoegd blijft om over te 
gaan tot de vestiging en de invordering van de belasting, teneinde elke delegatie van die taken aan een 
handelsvennootschap die betrokken is bij dat type van verrichtingen, uit te sluiten. 
 
 De verzoekster is van mening dat de invordering van de repartitiebijdrage niet kan worden vergeleken met 
de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde, of met die van de roerende voorheffing of van de 
bedrijfsvoorheffing, omdat het in het eerste geval om een indirecte belasting gaat en, omdat, in het geval van de 
voorheffingen, de economische entiteit het aan de Staat te storten belastingvoorschot kan aanrekenen als een 
bedrag dat te harer beschikking is en dat zij verschuldigd is. 
 
 De verzoekster onderstreept bovendien dat artikel 13, derde lid, van de wet van 11 april 2003 - ingevoegd 
bij artikel 64 van de wet van 22 december 2008 - haar verplicht de belasting voor te schieten alvorens zelf over 
te gaan tot de invordering ervan bij de belastingplichtigen. Zij wijst eveneens erop dat een invordering bij 
dwangbevel van de bedragen die laatstgenoemden verschuldigd zijn, onmogelijk is, omdat artikel 14, § 10, van 
de wet van 11 april 2003 - ingevoegd bij artikel 65 van de wet van 22 december 2008 -, dat in dat dwangbevel 
voorziet, verwijst naar artikel 94 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, terwijl 
die bepaling enkel betrekking zou hebben op de invordering, bij dwangbevel, van niet-fiscale schuldvorderingen. 
 
 Zij vermeldt eveneens een arrest van het Hof van Cassatie van 17 november 2000 waaruit volgt dat een 
gemeentebelasting verschuldigd door de houders van luxepaarden die geacht worden de betaling vervolgens 
terug te vorderen van de eigenaars van die paarden, ongrondwettig is. Zij is van oordeel dat die belasting 
vergelijkbaar is met de in het geding zijnde bijdrage. 
 
 A.19.1.  De Ministerraad antwoordt in de eerste plaats dat het eerste onderdeel van het middel 
onontvankelijk is, omdat het zou berusten op een verkeerde lezing van de bestreden bepalingen. 
 
 Hij voert aan dat die bepalingen de verzoekster niet het statuut toekennen van overheidspersoon belast met 
de vestiging en de invordering van de repartitiebijdrage. Hij benadrukt dat de verzoekster die bijdrage enkel 
moet voorschieten. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de wetgever, wat de vestiging van de belasting betreft, de essentiële 
elementen van de in het geding zijnde bijdrage heeft aangenomen waarmee de verzoekster rekening moet houden 
wanneer zij het bedrag van de individuele bijdrage vaststelt en ervan kennis geeft aan de bijdrageplichtigen : hij 
heeft de bijdrageplichtigen aangewezen, de belastbare materie en de belastinggrondslag bepaald, alsook het 
belastingtarief. De Ministerraad voert vervolgens aan dat de verzoekster niet is belast met de invordering van de 
bijdrage. Hij wijst erop, enerzijds, dat de verzoekende partij, bij niet-betaling door de bijdrageplichtige, de 
Commissie voor nucleaire voorzieningen moet verwittigen die als enige bevoegd is om aan de bijdrageplichtige 
die in gebreke blijft, een geldboete op te leggen en, anderzijds, dat zowel de verschuldigde bedragen als de 
geldboete door de Staat worden ingevorderd. 
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 A.19.2.1.  Bij het onderzoek ten gronde van het eerste onderdeel van het middel zet de Ministerraad in 
eerste instantie uiteen dat de bestreden bepalingen aan de verzoekster geen regale prerogatieven overdragen met 
betrekking tot de vestiging en de invordering van belasting, maar dat zij haar enkel verplichten de 
repartitiebijdrage voor te schieten op basis van de instructies inzake de interpretatie van de wet, die de 
uitvoerende macht, die belast is met de uitvoering van de wetten, haar heeft gegeven. 
 
 De Ministerraad herinnert eraan dat de wetgever, wat de vestiging van de belasting betreft, volgens hem de 
essentiële elementen van de in het geding zijnde bijdrage heeft aangenomen. 
 
 Wat de invordering van die belasting betreft, preciseert hij dat de rol van de verzoekende partij zich beperkt 
tot het voorschieten, aan de Staat, van de repartitiebijdrage en tot de kennisgeving, aan de bijdrageplichtigen, van 
het bedrag van hun individuele bijdrage. Hij onderstreept dat Synatom de bijdrageplichtigen niet kan dwingen tot 
betaling van hun individuele bijdrage, geen bewarend beslag kan leggen op hun goederen, niet « het minste 
voorrecht op naam van de schatkist kan inschrijven », geen dwangbevel kan afgeven en niet kan overgaan tot een 
gedwongen tenuitvoerlegging. De Ministerraad betwist bovendien de pertinentie van de verwijzing, door de 
verzoekster, naar de effectisering van de fiscale vorderingen van de Staat, omdat de bestreden bepalingen in geen 
enkele overdracht van vorderingen, ten gunste van Synatom, voorzien en bijgevolg in geen enkele afwijking op 
de gewone regels inzake de overdracht van vorderingen. De Ministerraad preciseert eveneens dat de verplichting 
om de repartitiebijdrage voor te schieten, die niets te maken heeft met de invordering van de belasting, slechts 
een openbare dienstverplichting is die wordt opgelegd aan een instelling die wegens de opdrachten die eraan zijn 
toevertrouwd, over voldoende liquiditeiten beschikt, terwijl de verplichting om aan de bijdrageplichtigen, op 
grond van de wettelijke richtlijnen, het bedrag van hun individuele bijdrage mee te delen zich beperkt tot een 
optreden, in de inningsprocedure van de belasting, vanwege een persoon die in het bezit is van de gegevens, 
meer bepaald de technische gegevens, dankzij de toepassing van de wet van 25 april 2007. De Ministerraad 
antwoordt ook dat de wetgever, door in artikel 14, § 10, van de wet van 11 april 2003 te preciseren dat de 
invordering plaats vindt « overeenkomstig » artikel 94 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991, en niet 
« met toepassing » van die bepaling, zich bewust heeft willen beroepen op de « grote principes » van de 
procedure waarin die bepaling voorziet  - die, volgens de Ministerraad, zowel op fiscale als niet-fiscale 
schuldvorderingen betrekking heeft, in tegenstelling tot artikel 95 van die gecoördineerde wetten van 17 juli 
1991. 
 
 De Ministerraad merkt vervolgens op dat andere fiscale regelingen een mechanisme bevatten voor het 
voorschieten van de betaling en voor de inning van de belasting, waarbij handelsvennootschappen betrokken zijn 
die geacht worden het best geplaatst te zijn om de verschuldigde bedragen te bepalen. Hij vermeldt in dat 
verband de inning van de belasting over de toegevoegde waarde. Hij vermeldt eveneens de wijze waarop de 
roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing ten laste van de werknemers worden geïnd, en merkt daarbij op, 
enerzijds, dat, met toepassing van artikel 14, § 6, van de wet van 11 april 2003, Synatom op 31 december 2008 
over liquiditeiten beschikte die op meer dan vijf miljard euro worden geraamd en, anderzijds, dat de verplichting, 
voor de bijdrageplichtigen, om hun individuele bijdrage op korte termijn te storten, ertoe strekt het bedrag van 
die liquiditeiten te vrijwaren. 
 
 De Ministerraad is ten slotte van mening dat de regels betreffende de repartitiebijdrage niet vergelijkbaar 
zijn met diegene waarbij de gemeentebelasting werd ingevoerd, waarvan sprake was in het arrest van het Hof 
van Cassatie van 17 november 2000. Hij doet enerzijds opmerken dat Synatom, zoals blijkt uit artikel 14, § 10, 
van de wet van 11 april 2003, niet kan worden beschouwd als de schuldenaar van de in het geding zijnde 
bijdrage tot wie de Staat zich zou kunnen wenden in geval van niet-betaling van een individuele bijdrage en, 
anderzijds, dat de wettigheid van die gemeentebelasting ter discussie werd gesteld wegens een schending van het 
gelijkheidsbeginsel, en niet wegens een onwettige delegatie van bevoegdheden inzake de vestiging en de 
invordering van de belasting. 
 
 A.19.2.2.  In tweede instantie toont de Ministerraad aan dat de verzoekster, ook al is zij een 
privaatrechtelijke handelsvennootschap, zowel door de controle vanwege de overheid als door haar wettelijke 
opdrachten een openbaar karakter heeft. 
 
 Hij beschrijft in de eerste plaats de rechten die verbonden zijn aan het bijzonder aandeel dat de Staat in het 
kapitaal van Synatom bezit sinds de overgang van die vennootschappen naar de privésector, rechten die 
beschreven zijn in de artikelen 2 tot 4 van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 « tot invoering ten voordele 
van de Staat van een bijzonder aandeel in Synatom » : het recht om zich te verzetten tegen bepaalde 
verrichtingen van aankoop of verkoop van aandelen in het kapitaal of van stemrechten, het recht om in de raad 
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van bestuur en in het directiecomité van de vennootschap twee vertegenwoordigers van de federale Regering te 
benoemen die beroep kunnen instellen tegen bepaalde beslissingen van die organen, en het recht om in bepaalde 
gevallen de algemene vergadering uit te stellen en haar een tegenvoorstel voor te leggen om een blokkering op te 
heffen. De Ministerraad preciseert, met verwijzing naar het verslag aan de Koning voorafgaand aan dat 
koninklijk besluit, naar het verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 16 juni 1994 « tot 
invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Distrigas », en naar een arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen van 4 juni 2002 (C-503/99, Commissie t. Koninkrijk België) dat een 
dergelijk aandeel kan worden verantwoord vanuit de bekommernis om een zekere mate van overheidscontrole te 
waarborgen op de uitoefening van activiteiten van algemeen of strategisch belang. 
 
 De Ministerraad beweert vervolgens dat de wetgever, door de verzoekster de opdracht toe te vertrouwen 
om de repartitiebijdrage voor te schieten, haar enkel een nieuwe opdracht van openbare dienst heeft 
toevertrouwd die « van algemeen of strategisch belang » is en die wordt toegevoegd aan die welke haar reeds 
waren toevertrouwd bij de artikelen 11 en 13, eerste lid, van de wet van 11 april 2003, wat de ontmanteling van 
de kerncentrales en het beheer van bestraalde splijtstoffen betreft. 
 
 De Ministerraad is bovendien van mening dat het karakter van de verzoekster blijkt uit haar verhouding met 
de Commissie voor nucleaire voorzieningen die werd opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003, en 
waarvan de activiteiten onder andere zijn beschreven in de artikelen 5, 6, § 1, en 7, §§ 1 en 2 van die wet. Hij 
wijst erop dat de rol van die instantie erin bestaat het overleg tussen Synatom en de Staat te verzekeren en dat 
haar opdracht erin bestaat adviezen uit te brengen en beslissingen inzake controle te nemen die betrekking 
hebben op de wettelijke taken van de verzoekster. Hij voegt eraan toe dat die adviezen en beslissingen bindend 
zijn voor laatstgenoemde die overigens aan de Commissie diverse inlichtingen moet verstrekken. Hij vermeldt 
eveneens artikel 6 van het huishoudelijk reglement van die Commissie dat als bijlage is toegevoegd bij een 
koninklijk besluit van 19 februari 2009, dat die instantie de mogelijkheid biedt de verzoekende partij te horen. 
 
 De Ministerraad leidt ten slotte uit het arrest nr. 50/94 af dat de situatie van een privaatrechtelijke 
handelsvennootschap met een overheidskarakter, die opdrachten van algemeen of strategisch belang uitvoert en 
waarin de Staat over een bijzonder aandeel beschikt, niet kan worden vergeleken met de situatie van de andere 
privaatrechtelijke handelsvennootschappen. 
 
 
 Over het tweede onderdeel 
 
 A.20.  De verzoekster voert aan dat de bij de bestreden bepalingen verleende delegatie niet beantwoordt aan 
de voorwaarden die terzake vereist zijn, doordat in die bepaling niet de essentiële elementen van de door die 
delegatie beoogde belasting worden vastgesteld. 
 
 Zij preciseert dat doordat artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003 haar de zorg laat de 
individuele bijdrage van elke bijdrageplichtige te berekenen, het haar de belastbare materie en de 
belastinggrondslag laat bepalen, en daardoor het beginsel van de wettigheid van de belasting en het karakter van 
openbare orde van die belasting schendt. Zij wijst in dat verband erop dat de tegenstrijdige verklaringen tijdens 
de parlementaire voorbereiding van die bepaling niet toelaten te bepalen of de verdeelsleutel van de bijdrage 
gebaseerd is op het « geïnstalleerde vermogen » of op de daadwerkelijk geproduceerde elektriciteit, wat 
aanleiding geeft tot betwistingen, zoals bijvoorbeeld de vordering tot terugbetaling die op 29 juni 2009 door 
S.P.E. werd ingesteld bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 
 
 Synatom voegt eraan toe dat de door haar genomen maatregelen niet door de wetgever worden bekrachtigd. 
 
 A.21.1.  In hoofdorde voert de Ministerraad aan dat het tweede onderdeel van het middel onontvankelijk is. 
 
 Hij is in de eerste plaats van mening dat de verzoekster er geen belang bij heeft de bewoordingen te 
bekritiseren waarmee artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003 de belastbare materie en de 
belastinggrondslag van de repartitiebijdrage definieert. Hij wijst erop, enerzijds, dat de bedragen van de 
individuele bijdragen van de drie bijdrageplichtigen slechts heel lichtjes verschillen naar gelang van de ene of de 
andere interpretatie van die bepaling en, anderzijds, dat, welke ook de interpretatie is waarvoor men kiest, 
Synatom tot dezelfde verplichtingen blijft gehouden. 
 
 De Ministerraad oordeelt vervolgens dat, in zoverre het betrekking heeft op het begrip « aandeel in de 
industriële productie », het tweede onderdeel van het tweede middel de grenzen van de saisine van het Hof 
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overschrijdt. De Ministerraad onderstreept dat artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003, ingevoegd 
bij artikel 65 van de wet van 22 december 2008, zich ertoe beperkt te verwijzen naar een andere wetgevende 
bepaling die niet door het beroep tot vernietiging wordt beoogd, namelijk artikel 9 van de wet van 11 april 2003, 
dat dit begrip hanteert sinds de wijziging ervan bij artikel 152 van de wet van 25 april 2007, en dat niet door de 
verzoekster werd aangevochten. 
 
 De Ministerraad wijst ten slotte, met betrekking tot het argument dat is afgeleid uit de vordering tot 
terugbetaling die S.P.E. op 29 juni 2009 instelde, erop dat het « Protocolakkoord tussen de Belgische Staat en de 
groep GDF SUEZ », dat op 22 oktober 2009 werd ondertekend, bedragen vermeldt die soortgelijk zijn met die 
van de repartitiebijdrage die door de bestreden bepalingen is ingevoerd. 
 
 A.21.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het tweede onderdeel van het middel niet 
gegrond is. 
 
 Zijn opmerkingen sluiten aan bij die welke hij formuleert in verband met het « eerste onderdeel » van het 
tweede middel in de zaak nr. 4666 (A.8.2 - A.8.3). 
 
 Hij preciseert dat Synatom de gegevens kende betreffende de « geïnstalleerde productiecapaciteit » van 
elke bijdrageplichtige, met toepassing van de wet van 25 april 2007. 
 
 De Ministerraad stelt eveneens dat een bekrachtiging enkel zin zou hebben indien de bestreden bepalingen 
aan de verzoekende partij de bevoegdheid zouden delegeren om de repartitiebijdrage te vestigen en in te 
vorderen, wat niet het geval is. Hij oordeelt, in ondergeschikte orde, dat die bepalingen, zelfs indien zij zulk een 
bevoegdheidsdelegatie zouden inhouden, de « criteria voor het uitoefenen van die bevoegdheden » voldoende 
nauwkeurig beschrijven, omdat zij de essentiële elementen van de belasting vaststellen. Hij verwijst in dat 
verband naar B.32 van het arrest nr. 86/2005. 
 
 
 Ten aanzien van de zaak nr. 4735 
 
 Wat het belang betreft 
 
 A.22.  De naamloze vennootschap EDF Belgium (hierna : EDF Belgium), die zich aandient als een 
vennootschap zoals bedoeld in artikel 24, § 1, van de wet van 11 april 2003, verantwoordt haar belang om de 
vernietiging te vorderen van de artikelen 60 tot 66 van de wet van 22 december 2008 door de omstandigheid dat 
de individuele bijdrage van meer dan twintig miljoen euro die zij in die hoedanigheid, met toepassing van die 
bepalingen, aan Synatom heeft gestort haar financiële situatie rechtstreeks en op substantiële wijze heeft 
aangetast. 
 
 Zij stelt in de eerste plaats dat zij werd gedwongen die bijdrage te betalen teneinde de administratieve 
geldboete te vermijden waarin artikel 22bis, § 1, van de wet van 11 april 2003, ingevoegd bij artikel 66 van de 
wet van 22 december 2008, voorziet. Zij wijst vervolgens erop dat die bijdrage haar productiekosten heeft 
verhoogd, vermits artikel 14, § 9, van de wet van 11 april 2003, ingevoegd bij artikel 65 van de wet van 
22 december 2008, haar verbiedt die financiële last af te wentelen op andere ondernemingen of op de 
eindafnemer. De verzoekster acht die last bovendien buitensporig ten opzichte van de waarde van de winst vóór 
belasting (iets meer dan 12 miljoen euro) en van de exploitatiewinst (iets meer dan 9 miljoen euro), die zij in 
2007 heeft geregistreerd. Zij voert eveneens aan dat zij, rekening houdend met de bedragen die zijn vastgelegd in 
de rijksmiddelenbegroting van 2009, voor dat boekjaar een individuele bijdrage van ongeveer 40 miljoen euro 
verschuldigd zal zijn. EDF Belgium beweert eveneens dat de individuele bijdrage die zij in 2008 heeft moeten 
betalen arbitrair is, omdat zij niet werd uitgenodigd voor de onderhandelingen die de federale overheid met 
Electrabel over het principe en het bedrag van de repartitiebijdrage heeft gevoerd. De verzoekster merkt ten 
slotte op dat de bestreden bepalingen haar niet de mogelijkheid bieden om een vermindering van het bedrag van 
haar individuele bijdrage, of zelfs een volledige vrijstelling van die belasting, te verkrijgen door een wijziging 
van haar gedrag, of dankzij een geleidelijke verwezenlijking van de met die belasting nagestreefde 
doelstellingen. 
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 Wat betreft het eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet 
 
 A.23.  Het middel heeft betrekking op de invoering van de repartitiebijdrage, het bedrag ervan en de 
identificatie van de bijdrageplichtigen. 
 
 
 Over het « eerste onderdeel » 
 
 A.24.  EDF Belgium verwijt de bestreden bepalingen een verschil in behandeling in te voeren tussen, 
enerzijds, de drie belastingplichtigen die daadwerkelijk te maken hebben met de repartitiebijdrage en, anderzijds, 
alle andere belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen. Zij preciseert dat alleen de 
eerste drie belastingplichtigen een aanzienlijke aanvullende belasting moeten betalen die hun financiële 
middelen, en bijgevolg hun investeringscapaciteit, des te meer vermindert. 
 
 De verzoekster stelt dat de situatie van die twee categorieën van belastingplichtigen vergelijkbaar is, omdat 
zowel de opbrengst van de vennootschapsbelasting als die van de repartitiebijdrage de algemene rijksbegroting 
stijven en op die manier gebruikt worden voor de financiering van de diensten van algemeen nut. Zij preciseert 
dat de « onverwachte winsten » die de drie belastingplichtigen die deze bijdrage verschuldigd zijn, zouden 
hebben gerealiseerd ook aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen. 
 
 Zij voegt eraan toe dat, noch in de bestreden bepalingen, noch in de parlementaire voorbereiding van die 
bepalingen, een objectieve en redelijke verantwoording voor het voormelde verschil in behandeling wordt 
gegeven. Zij merkt op dat de repartitiebijdrage, ondanks de bewoordingen van de eerste zin van artikel 14, § 8, 
tweede lid, van de wet van 11 april 2003, werkelijk is gebruikt om een begrotingstekort aan te vullen. De 
verzoekster voegt eraan toe dat de drie voormelde belastingplichtigen de enige zijn die bijdragen tot de 
begrotingsinspanning, terwijl hun eventuele « onverwachte winsten » in aanmerking zijn genomen voor de 
berekening van de vennootschapsbelasting die van hen is gevorderd. Zij is bovendien van mening dat, in 
tegenstelling tot het doel en het bedrag van de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector » die werd 
ingevoerd bij de wet van 27 december 2006, het doel en het bedrag van de repartitiebijdrage geen verband 
houden met de sector van de nucleaire elektriciteitsproductie, noch met de drie bijdrageplichtigen van die sector. 
Zij merkt ten slotte op dat het in feite onmogelijk is de aanwending van de repartitiebijdrage na te gaan. 
 
 A.25.  De Ministerraad antwoordt dat de belastingplichtigen op wie de repartitiebijdrage betrekking heeft, 
een specifieke categorie vormen gelet op de met de bestreden bepalingen nagestreefde doelstellingen, zodat hun 
situatie niet vergelijkbaar is met die van de andere belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen zijn. Hij onderstreept dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de repartitiebijdrage en de 
vennootschapsbelasting, en is van mening dat de argumentatie van de verzoekster erop neerkomt de 
beoordelingsmarge waarover de wetgever zou beschikken bij het identificeren van belastingplichtigen, te 
betwisten. 
 
 De Ministerraad citeert het arrest nr. 195/2004 en beweert dat het eigen is aan een bepaling waarbij een 
belasting wordt ingevoerd, de beoogde belastingplichtigen anders te behandelen dan de andere personen. 
 
 Hij voegt eraan toe dat het bekritiseerde verschil in behandeling op een redelijke verantwoording berust die 
zowel tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen als in de tekst zelf van die bepalingen 
is uiteengezet. Hij herinnert eraan dat de belastingplichtigen op wie de repartitiebijdrage betrekking heeft 
verantwoordelijk zijn voor het door de CREG benadrukte gebrek aan investeringen in de 
elektriciteitsproductiecapaciteit en, in tegenstelling tot de andere actoren van de energiesector, « onverwachte 
winsten » hebben genoten. De Ministerraad wijst bovendien erop dat niet wordt aangetoond dat dat type van 
winst die door de verzoekster werd opgestreken, daadwerkelijk aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. 
Hij merkt in dat verband op dat het omzetcijfer met betrekking tot de nucleaire elektriciteitsproductie dat de 
verzoekster in 2007 optekende, voortvloeit uit de verkoop, aan EDF France, van haar volledig aandeel in de 
nucleaire elektriciteitsproductie, zijnde de helft van de elektriciteit die door de eerste centrale van Tihange wordt 
geproduceerd. Hij doet opmerken dat, gelet op de zeer lage prijs waarvoor die productie werd gefactureerd aan 
de moedermaatschappij van de verzoekster, die is opgericht volgens het Franse recht, het die laatste is - die zelf 
elektriciteit in België verkoopt - die de « onverwachte winsten » heeft gerealiseerd. Ten overvloede voert de 
Ministerraad aan dat, zelfs indien de « nucleaire rente » van de verzoekster niet was ontsnapt aan de Belgische 
vennootschapsbelasting, de maatschappijen die de repartitiebijdrage verschuldigd zijn, zich van de andere 
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belastingplichtigen die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, onderscheiden door hun specifieke 
draagkracht en door hun band met de doelstellingen die met de in het geding zijnde bijdrage worden nagestreefd. 
 
 Hij merkt ten slotte op dat het is om de regel van de uniciteit van de begroting in acht te nemen, die is 
uitgedrukt in artikel 3 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991, dat de repartitiebijdrage, zoals elke 
belasting, voor de algemene uitgaven van de Staat werd aangewend. Hij beweert dat een dergelijke aanwending 
niet veronderstelt dat alle belastingplichtigen aan die belasting onderworpen zijn, en preciseert dat het niet is 
omdat de wetgever zijn motieven heeft aangegeven voor de invoering van de repartitiebijdrage dat hij verplicht 
is de aanwending van die bijdrage te verantwoorden die, zoals elke belasting, een ontvangst is die bestemd is 
voor de algemene uitgaven van de Staat. 
 
 
 Over het « tweede onderdeel » 
 
 A.26.1.  EDF Belgium verwijt de bestreden bepalingen een verschil in behandeling in te voeren tussen, 
enerzijds, de drie belastingplichtigen die daadwerkelijk te maken hebben met de repartitiebijdrage en, anderzijds, 
alle andere spelers van de Belgische energiemarkt (producenten van niet-nucleaire elektriciteit, transporteurs, 
distributeurs, leveranciers, tussenpersonen, enz.). Zij preciseert dat alleen de eerste drie belastingplichtigen een 
aanzienlijke aanvullende belasting moeten betalen die hun investeringscapaciteit des te meer vermindert. 
 
 De verzoekster stelt dat de situatie van die twee categorieën van belastingplichtigen vergelijkbaar is, omdat 
het doel van de repartitiebijdrage betrekking heeft op het energiebeleid in zijn geheel, en niet alleen op de sector 
van de kernenergie. Zij verwijst in dat verband naar de bewoordingen van artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet 
van 11 april 2003, en naar verklaringen die leden van de Regering aflegden tijdens de parlementaire bespreking 
van de rijksmiddelenbegroting en van de algemene uitgavenbegroting respectievelijk voor 2008 en 2009. 
 
 A.26.2.  EDF Belgium is van mening dat noch de bestreden bepalingen, noch de parlementaire 
voorbereiding van die bepalingen een objectieve en redelijke verantwoording geven voor het voormelde verschil 
in behandeling. De verzoekster preciseert dat de verantwoordingen vermeld in de eerste zin van artikel 14, § 8, 
tweede lid, van de wet van 11 april 2003, en in de voormelde parlementaire voorbereiding, vaag en algemeen 
zijn, en niet gebaseerd zijn op precieze en controleerbare gegevens. 
 
 Zij wijst erop dat de zogenaamde disfuncties van de elektriciteitsmarkt die voortvloeien uit de vrijmaking 
van de markt, indien zij bewezen zouden zijn, niet enkel aan de sector van de nucleaire elektriciteitsproductie 
zouden kunnen worden toegeschreven. 
 
 Zij voert ook aan dat het voormelde verschil in behandeling niet kan worden verantwoord door de 
omstandigheid dat de productiekost van nucleaire elektriciteit lager zou zijn dan de productiekost van 
niet-nucleaire elektriciteit, omdat de relatief lage variabele kost van nucleaire elektriciteit wordt gecompenseerd 
door een hogere vaste kost dan die van de productie van niet-nucleaire elektriciteit. De verzoekster voegt in dat 
verband eraan toe dat de voornaamste investeringskosten zijn gedragen door de naamloze vennootschap SEMO 
waarvan de helft van het kapitaal tot in 1996 in handen was van EDF, zodat de verzoekster, onder een andere 
benaming, heeft bijgedragen tot de financiering van de eerste kerncentrale van Tihange en, vanaf het begin, over 
een « trekkingsrecht » beschikt op de elektriciteit die er wordt geproduceerd. 
 
 De verzoekster is eveneens van mening dat de omstandigheid dat de kost van de afschrijving in 2007 en 
2008 slechts een gering percentage van het omzetcijfer vertegenwoordigde, niet betekent dat er weinig werd 
geïnvesteerd, maar enkel dat de installatie bijna is afgeschreven. EDF Belgium stelt bovendien dat de regeling 
van versnelde afschrijving van de kerncentrales die de producenten van nucleaire elektriciteit hebben genoten, 
het in het geding zijnde verschil in behandeling niet kan verantwoorden. De verzoekster wijst in de eerste plaats 
erop dat, zoals wordt opgemerkt in de studie van de CREG van 26 januari 2009 « over de falende prijsvorming 
in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt en de elementen die aan de oorsprong ervan liggen », andere 
installaties voor elektriciteitsproductie, zoals steenkoolcentrales, ook afwijkende afschrijvingsregels hebben 
genoten en dat, indien die centrales slechts voor een zeer gering deel van de Belgische elektriciteitsproductie 
instaan, de elektriciteitsproductiecapaciteit van de verzoekster lager is dan drie procent van de totale Belgische 
capaciteit. De verzoekster merkt vervolgens op dat het grootste deel van de installaties voor de productie van 
nucleaire of niet-nucleaire elektriciteit is afgeschreven. De verzoekster onderstreept ten slotte, wat de 
afschrijving van de kerncentrales betreft, dat een verhoging van de boekhoudkundige en fiscale winst een 
verhoging van de belastbare grondslag, en dus van de fiscale last, tot gevolg heeft, zodat de « onverwachte 
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winsten » - waarvan de belasting niet wordt voorgesteld als een doel van de repartitiebijdrage - reeds worden 
belast. 
 
 A.26.3.1.  EDF Belgium onderzoekt vervolgens de verantwoordingen voor de repartitiebijdrage die tijdens 
de parlementaire bespreking van de bestreden bepalingen werden gegeven. 
 
 A.26.3.2.  Volgens EDF Belgium wordt de repartitiebijdrage in de eerste plaats voorgesteld als een 
antwoord op de aanbevelingen die werden geformuleerd door de studie van de CREG van 27 september 2007. 
De verzoekster is echter van mening dat dit het bekritiseerde verschil in behandeling niet kan rechtvaardigen. 
 
 Zij voert in de eerste plaats aan dat die studie geen rekening houdt met de invoer van elektriciteit, terwijl 
die studie erkent dat die invoer het risico dat voortvloeit uit een gebrek aan productiecapaciteit, aanvaardbaar 
maakt voor de jaren 2009 en 2010. Verder leidt zij uit de voormelde studie van de CREG van 26 januari 2009 af 
dat een verbetering van de interconnectiecapaciteit met de buurlanden voor rekening is van de beheerder van het 
hoogspanningsnetwerk (Elia), en niet van de belastingplichtigen op wie de repartitiebijdrage betrekking heeft. 
 
 Zij beweert in de tweede plaats dat zij wil investeren in de elektriciteitsproductiecapaciteit in België, en legt 
contractuele documenten over die in december 2007 werden ondertekend en die getuigen van stappen die in die 
zin zijn ondernomen. Zij wijst niettemin erop dat zij, net zoals de meeste andere kandidaat-investeerders, enorme 
moeilijkheden heeft om haar projecten concreet vorm te geven, bij gebrek aan beschikbare productiesites. Zij 
herinnert eraan dat het wegens die schaarste is dat de voormelde wet van 8 december 2006 werd aangenomen. 
 
 In de derde plaats merkt de verzoekster op dat de bevoorradingszekerheid en de ontoereikende 
elektriciteitsproductiecapaciteit niet alleen betrekking hebben op de sector van de nucleaire 
elektriciteitsproductie, maar op alle spelers van de elektriciteitsmarkt, en minstens op de andere 
elektriciteitsproducenten. 
 
 In de vierde plaats antwoordt de verzoekster dat het bekritiseerde verschil in behandeling niet kan worden 
verantwoord door de omstandigheid dat de producenten van nucleaire elektriciteit hun eenheden voor 
elektriciteitsproductie zouden hebben laten verkommeren. Zij is van mening dat zulk een vaststelling niet 
gegrond is. Zij onderstreept dat zij, net zoals Electrabel en ten belope van haar aandeel in de eerste centrale van 
Tihange, herhaaldelijk investeringen doet in die productie-eenheid om de veiligheid en de efficiëntie van die 
installaties te garanderen. Zij maakt in dat verband melding van investeringen waarvan het bedrag overeenkomt 
met bijna dertig procent van de waarde van haar exploitatiewinst van 2007, en van de conclusies van een 
controle die in mei 2007 werd uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, dat heeft 
onderstreept dat voorrang werd gegeven aan de veiligheid en de goede staat van die installaties. EDF Belgium 
merkt ook op dat de productie-eenheden van nucleaire elektriciteit niet zouden kunnen verkommeren gelet op de 
strikte reglementaire controle die wordt uitgeoefend door de gewestelijke overheden die bevoegd zijn voor de 
uitreiking van milieuvergunningen, door het FANC, door de door dat Agentschap opgerichte stichting Bel V, of 
tijdens de tienjaarlijkse « periodieke herevaluatie van de veiligheid ». De verzoekster vraagt zich bovendien af 
hoe de heffing van de in het geding zijnde repartitiebijdrage een renovatie van de Belgische installaties voor 
elektriciteitsproductie, of investeringen in nieuwe projecten zal bevorderen. De verzoekster wijst erop dat zij het 
geld dat werd bestemd voor de betaling van die bijdrage, had kunnen gebruiken voor investeringen, teneinde het 
risico van een ontoereikende elektriciteitsproductiecapaciteit te verminderen. Zij wijst erop dat zij geen oude 
thermische eenheden bezit, en doet opmerken dat de CREG, in haar studie van 27 september 2007, slechts één 
maatregel voorstelt om dat risico te verminderen, namelijk investeren in de talrijke oude thermische eenheden. 
 
 In de vijfde plaats onderstreept de verzoekster dat, meer dan de in het geding zijnde bijdrage, een « stabiel 
regulerings- en normeringskader » investeringen in de elektriciteitsproductiecapaciteit bevordert. Zij verwijst in 
dat verband naar een van de aanbevelingen van de studie van de CREG van 27 september 2007, naar de 
voormelde studie van de CREG van 26 januari 2009, naar vragen die werden geformuleerd tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen en naar een verklaring die op 27 oktober 2009 in de 
Kamer van volksvertegenwoordigers werd afgelegd door de bevoegde minister, die volgens haar aangeven dat 
een beslissing over het vervolg van het proces van desactivering van de kerncentrales, dat was opgestart bij de 
wet van 31 januari 2003, doeltreffender zou zijn geweest. 
 
 In de zesde plaats is de verzoekster van mening dat zij in principe vrij is om te beslissen over de 
opportuniteit om over te gaan tot nieuwe investeringen, terwijl de repartitiebijdrage voorkomt als de sanctie voor 
een gebrek aan investeringen die de wet nochtans niet van de betrokken bijdrageplichtigen eiste. Zij doet 
eveneens opmerken dat de federale overheid, vóór de invoering van die bijdrage, zelf geen enkel initiatief heeft 
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genomen om te investeren in de elektriciteitsproductiecapaciteit, noch de verzoekster heeft verzocht om in die 
zin te handelen. Zij voegt eraan toe dat die bijdrage absoluut niet nuttig is voor het realiseren van zulke 
investeringen op lange termijn, en dat de CREG reeds in haar studie van 27 september 2007 aangaf dat het te laat 
was om op korte termijn het hoofd te bieden aan de problemen die voortvloeien uit de ontoereikende 
elektriciteitsproductiecapaciteit. 
 
 A.26.3.3.  EDF Belgium wijst vervolgens erop dat de repartitiebijdrage ook wordt voorgesteld als een 
middel om de uitgaven en investeringen die verbonden zijn aan kernexploitatie, te dekken. De verzoekster is van 
mening dat dit het bekritiseerde verschil in behandeling niet kan verantwoorden. 
 
 Zij benadrukt dat zij, naar verhouding van de rechten die zij in de centrale van Tihange 1 bezit, bijdraagt tot 
de financiering van de uitbating van die installatie en van de investeringen die eraan verbonden zijn, alsook tot 
de betaling van de belastingen die eruit voortvloeien, of van de bijdragen die bijvoorbeeld door de NIRAS 
worden gevorderd of ten gunste van het FANC worden gestort. 
 
 EDF Belgium voegt eraan toe dat geen enkele recente verandering betreffende de uitbating van de 
kerncentrales en geen enkel federaal beleid dat rechtstreeks aan die uitbating verbonden is, de invoering van een 
uitzonderlijke belasting rechtvaardigen. 
 
 A.26.3.4.  EDF Belgium betwist eveneens de verantwoording die de wetgever afleidt uit de strijd tegen de 
prijsstijging van elektriciteit of van gas, en uit de noodzaak om het « sociaal energiebeleid » te financieren. 
 
 De verzoekster wijst in de eerste plaats erop dat dit laatste beleid reeds wordt gefinancierd door een 
« Sociaal Fonds Energie », dat zelf wordt gestijfd door een federale bijdrage ten laste van de eindverbruiker. Zij 
merkt overigens op dat zij geen elektriciteit levert aan particulieren, maar enkel aan ondernemingen, zodat zij 
niets te maken heeft met het niveau van de prijzen op de markt van dat type van klanten. Zij geeft aan dat, in het 
tweede semester van 2008, de prijs van de aan de ondernemingen geleverde elektriciteit in België lager was dan 
die welke werd gehanteerd in zeven andere lidstaten van de Europese Unie, en dat de Belgische prijzen 
nauwelijks hoger waren dan die welke werden vastgesteld in Duitsland, Oostenrijk, Spanje of het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 
 
 EDF Belgium betoogt vervolgens dat zij niet ziet hoe de verhoging van de productiekost, die het gevolg is 
van de repartitiebijdrage, de elektriciteitsprijs zal kunnen doen dalen. 
 
 De verzoekster stelt dat, op de door de federale overheid in 2003 vrijgemaakte Belgische markt, de prijs 
van elektriciteit thans niet afhankelijk is van de gemiddelde productiekosten, maar van de prijs van het gas, die 
op zijn beurt gekoppeld is aan de aardolieprijs. Zij citeert een studie van de CREG van 15 mei 2008 en preciseert 
dat het de productiekost van elektriciteit uit steenkool of gas is die de marktprijs bepaalt, en niet de productiekost 
van nucleaire elektriciteit. Zij wijst erop dat de methoden van afschrijving van de kerncentrales evenmin een 
rechtstreekse invloed hebben op het vaststellen van de elektriciteitsprijs. Zij stelt bovendien dat een prijsdaling 
van alleen de nucleaire elektriciteit praktisch gezien ondenkbaar is omdat, enerzijds, gelet op het zeer geringe 
marktaandeel van de verzoekster, een eenzijdige beslissing van harentwege slechts een kortstondig succes voor 
haar producten zou veroorzaken, zonder de andere producenten van nucleaire elektriciteit te verplichten haar 
daarin onmiddellijk te volgen en omdat, anderzijds, een akkoord tussen producenten van dat type van elektriciteit 
ongewenste gevolgen zou hebben : het ontstaan van een praktijk die onverenigbaar is met artikel 101 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en met artikel 2 van de op 15 september 2006 
gecoördineerde wet « tot bescherming van de economische mededinging », een waarschijnlijk faillissement van 
de producenten van niet-nucleaire elektriciteit en de invoering van een moeilijk te nemen hindernis bij het 
betreden van de Belgische markt. 
 
 De verzoekster leidt eveneens af uit de studie van de CREG van 28 mei 2009, die « aanvullend [is] bij [de] 
studie […] over ‘ de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 
2008 ’ », dat alle elektriciteitsproducenten « onverwachte winsten » hebben behaald. Zij herinnert eveneens 
eraan dat de studie van de CREG van 13 mei 2008 aangeeft dat de stijging van de elektriciteitsprijs voor een 
niet-verwaarloosbaar gedeelte voortvloeit uit de stijging van de kosten van de openbare dienstverplichtingen, en 
van de verschillende heffingen en bijdragen. 
 
 De verzoekster beweert ten slotte dat de belastbare grondslag van de in het geding zijnde bijdrage geen 
prijsdaling kan veroorzaken, omdat zij wordt bepaald op basis van de hoeveelheid elektriciteit die in het verleden 
werd geproduceerd. 
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 A.26.3.5.  EDF Belgium wijst bovendien erop dat de repartitiebijdrage wordt voorgesteld als een middel 
om de mededinging op de energiemarkt te versterken, maar geeft aan dat noch de wet, noch de parlementaire 
voorbereiding ervan verklaart hoe die heffing concreet zal toelaten om dat doel te bereiken. 
 
 Met verwijzing naar de voormelde studie van de CREG van 26 januari 2009 onderstreept de verzoekster dat 
zij, gelet op haar aandeel in de elektriciteitsproductie, niet in staat is de concurrentieverhoudingen op de markt te 
wijzigen. Zij doet eveneens, op basis van cijfers, opmerken dat de waarde van haar individuele bijdrage meer 
dan dubbel zo hoog is als de winst die zij in 2007 behaalde. 
 
 A.26.3.6.  EDF Belgium is ten slotte van mening dat, indien de repartitiebijdrage tot doel heeft het 
energiebeleid van de Staat te financieren, het niet verantwoord is ze enkel te laten doorwegen op de producenten 
van nucleaire energie, met uitsluiting van de andere spelers van de energiemarkt. 
 
 De verzoekster betoogt voor het overige dat die bijdrage in werkelijkheid enkel ertoe strekt het 
begrotingstekort aan te vullen. 
 
 Zij is van mening dat die bijdrage niet kan worden verantwoord door de omstandigheid dat de 
bijdrageplichtigen niet deelnemen aan het systeem van handel in CO2-emissierechten, omdat die niet-deelname 
het gevolg is van het feit dat de installaties van die bijdrageplichtigen niet of slechts in zeer geringe mate de 
klimaatopwarming door dat type van emissie in de hand werken. Zulk een verantwoording zou volgens de 
verzoekster erop neerkomen de niet-emissie van CO2 te bestraffen. 
 
 A.26.4.  EDF Belgium stelt vervolgens dat niet wordt gewaarborgd dat de opbrengst van de in het geding 
zijnde repartitiebijdrage daadwerkelijk bestemd is voor de uitgaven die de Regering heeft aangekondigd. 
 
 De verzoekster wijst erop dat de bevoegde minister, tijdens de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden bepalingen, heeft erkend dat die bijdrage niet was verbonden aan specifieke uitgaven, en dat de 
wetgever te dezen geen nieuw begrotingsfonds heeft opgericht in de zin van artikel 45 van de gecoördineerde 
wetten van 17 juli 1991, noch heeft beslist de opbrengst van die repartitiebijdrage toe te wijzen aan een reeds 
bestaand begrotingsfonds, zodat niet wordt afgeweken van het beginsel van niet-toewijzing van de ontvangsten, 
hetgeen de in het geding zijnde bijdrage onderscheidt van de « eenmalige bijdrage ten laste van de 
petroleumsector » en van de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector ». 
 
 EDF Belgium leidt uit de parlementaire bespreking die voorafging aan de stemming van de 
rijksmiddelenbegroting van 2009 verder nog af dat de in het geding zijnde bijdrage - die werd gekoppeld aan de 
begroting van 2008 - helemaal niet heeft gediend voor het ontwikkelen van nieuwe energiebeleidslijnen, en dat 
slechts een gedeelte van de bijdrage waarin de begroting van 2009 voorzag, voor dat doel zal worden bestemd. 
 
 A.27.1.  De Ministerraad antwoordt in de eerste plaats dat de situatie van de belastingplichtigen op wie de 
repartitiebijdrage betrekking heeft, niet vergelijkbaar is met die van de andere elektriciteitsproducenten, met die 
van de andere spelers van de elektriciteitsmarkt, noch met die van de andere spelers van de energiemarkt. 
 
 Hij verwijst in dat verband naar de bevoorrechte situatie van die belastingplichtigen, die voortvloeit uit het 
feit dat zij hun elektriciteit tegen dezelfde prijs verkopen als de producenten van niet-nucleaire elektriciteit, 
terwijl hun productiekosten uitzonderlijk laag zijn. 
 
 A.27.2.  De Ministerraad stelt vervolgens dat het bekritiseerde verschil in behandeling in elk geval 
verantwoord is. 
 
 Hij beweert dat, gelet op de versnelde afschrijvingen waartoe de producenten van nucleaire energie konden 
overgaan, die laatsten thans een vaste kost dragen die op dit ogenblik niet hoger is dan die van de productie van 
niet-nucleaire elektriciteit, terwijl zij zeer geringe variabele kosten hebben. Hij voegt eraan toe dat, ook al 
konden bepaalde producenten van niet-nucleaire elektriciteit eveneens versnelde afschrijvingen genieten, zij 
daaruit niet dezelfde « onverwachte winsten » halen wegens de zeer hoge variabele kost van dat type van 
elektriciteit. 
 
 De Ministerraad heeft vervolgens vragen bij de waarde van de winst die de verzoekster beweert te hebben 
behaald in 2007, vermits hij uit het jaarverslag van haar raad van bestuur dat aan de algemene vergadering van 
13 mei 2008 werd voorgelegd, afleidt dat zij haar elektriciteit zou hebben verkocht tegen een prijs die tweemaal 
lager is dan de gemiddelde marktprijs. 
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 De Ministerraad betwist ook het argument dat is afgeleid uit de huidige verhoging van de belastbare 
grondslag, die te wijten is aan de afschrijving van de kerncentrales. Hij merkt op dat de versnelde afschrijvingen 
van het verleden niet alleen de vroegere belastbare grondslag hebben verminderd en een gewoon 
« belastinguitstel » hebben veroorzaakt. Hij wijst immers erop dat de huidige « nucleaire rente » - de 
« onverwachte winsten » - ontsnapt aan de Belgische vennootschapsbelasting, omdat de verzoekster haar hele 
elektriciteitsproductie aan de Franse vennootschap EDF overdraagt tegen een prijs die beduidend lager is dan de 
marktprijs. Hij voegt eraan toe dat dit procedé de verzoekster ook in staat stelt haar boekhoudkundig resultaat 
inzake winsten die verbonden zijn aan kernenergie, in te krimpen. 
 
 A.27.3.1.  De Ministerraad betoogt vervolgens dat de diverse doelstellingen van de bestreden bepalingen, 
die onderling in samenhang moeten worden gelezen, geen betrekking hebben op alle spelers van de 
energiemarkt. 
 
 Hij onderzoekt ze achtereenvolgens. 
 
 A.27.3.2.  Wat betreft de wil om de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit te waarborgen, die in gevaar 
is gebracht door onvoldoende investeringen in de productiecapaciteit, betwist de Ministerraad elk van de 
opmerkingen van de verzoekster. 
 
 Hij merkt in de eerste plaats op dat de interconnectiecapaciteit met de buurlanden beperkt is en dat een 
toenemende afhankelijkheid van België van geïmporteerde elektriciteit de onzekerheid inzake bevoorrading 
slechts zou doen toenemen. Hij wijst erop dat de studie van de CREG van 26 januari 2009 die onzekerheid 
bevestigt en aantoont dat invoer geen gepaste reactie is. 
 
 In de tweede plaats oordeelt de Ministerraad dat de verzoekster niet het bewijs levert van de moeilijkheden 
die zij beweert te hebben ondervonden bij het verwezenlijken van haar investeringsprojecten. Hij wijst in dat 
verband erop, enerzijds, dat het « nationaal programma ter uitrusting van de middelen voor de productie en het 
groot vervoer van elektrische energie », dat op 17 november 1995 werd voorgesteld door het Beheerscomité van 
de Elektriciteitsondernemingen - en waarvan de verzoekster reeds op de hoogte was toen zij, onder een andere 
benaming, een « trekkingsrecht » uitoefende op de centrale van Tihange 1 - reeds benadrukte dat er nood was 
aan nieuwe productie-eenheden voor elektriciteit en, anderzijds, dat andere vennootschappen geen moeilijkheden 
hebben ondervonden die vergelijkbaar zijn met die welke de verzoekster aanvoert, om een investeringssite te 
vinden. 
 
 In de derde plaats is de Ministerraad van mening dat de door de verzoekster vermelde investeringen in de 
centrale van Tihange 1 enkel tot doel hadden, ter uitvoering van de wet, de goede werking en de veiligheid van 
haar installaties te verzekeren. Hij doet eveneens opmerken dat de kost van die investeringen uiteindelijk wordt 
gedragen door de eindverbruiker, en dat de realisatie ervan niet de noodzaak om in nieuwe productie-eenheden te 
investeren, ter discussie stelt. 
 
 In de vierde plaats antwoordt de Ministerraad dat de zogenaamde onzekerheid betreffende het vervolg van 
het proces van desactivering van de kerncentrales dat door de wet van 31 januari 2003 werd opgestart, niet het 
gebrek aan investeringen in nieuwe productiecapaciteit van niet-nucleaire elektriciteit kan verantwoorden. Hij 
merkt op dat, op het ogenblik van de aanneming van de bestreden bepalingen, het uitstippelen van een normatief 
kader niet zou hebben toegelaten het kortetermijntekort aan elektriciteitsproductie weg te werken. Hij is ook van 
mening dat het « Protocolakkoord tussen de Belgische Staat en de groep GDF SUEZ » dat op 22 oktober 2009 
werd ondertekend, de onzekerheid inzake elektriciteitsbevoorrading bevestigt, alsook de budgettaire gevolgen 
van het gebrek aan investeringen in die productie voor de Staat, die wordt gedwongen de ontwikkeling van 
alternatieve productiebronnen te ondersteunen. 
 
 In de vijfde plaats is de Ministerraad van oordeel dat het argument dat is afgeleid uit het ontbreken van een 
verplichting tot investering, in tegenspraak is met het argument dat is afgeleid uit de moeilijkheden die de 
verzoekster heeft ondervonden om investeringsprojecten te realiseren. Hij beweert dat de verzoekster er dus 
genoegen mee nam aanzienlijke winsten binnen te halen, zonder zich te bekommeren om de risico’s die aan de 
ontoereikende elektriciteitsbevoorrading zijn verbonden. 
 
 A.27.3.3.  De Ministerraad herinnert vervolgens eraan dat de uitgaven en investeringen waarvoor de 
repartitiebijdrage bestemd is, betrekking hebben op het kernonderzoek. 
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 Hij is dan ook van mening dat de verwijzing die de verzoekster maakt naar, enerzijds, de - relatief geringe - 
uitgaven die zij doet om de betrouwbaarheid en de veiligheid van haar productieapparaat te waarborgen en naar, 
anderzijds, de betaling van belastingen en bijdragen waarvan de last uiteindelijk door de eindverbruiker wordt 
gedragen, niet pertinent is. 
 
 A.27.3.4.  De Ministerraad verklaart eveneens waarom de wetgever zich heeft gewend tot de meest 
bevoordeelde marktspelers, die bovendien over de financiële middelen beschikken, om de strijd aan te gaan 
tegen de prijsstijging. 
 
 Hij merkt in de eerste plaats op dat EDF Belgium zich niet in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met 
die van de andere elektriciteitsproducenten van wie de productiekost afhangt van de evolutie van de 
aardolieprijs, maar dat zij zich toch ertoe heeft beperkt de prijs van de energie die zij produceert, aan te passen 
aan die van laatstgenoemden. Hij leidt uit rapporten die in 2006 en 2008 door de Europese Commissie zijn 
opgesteld, en in de studie van de CREG van 26 januari 2009 worden vermeld, af dat de belastingplichtigen op 
wie de in het geding zijnde repartitiebijdrage betrekking heeft nochtans in staat lijken om de verkoopprijs van 
hun elektriciteit vrij te bepalen door hem los te koppelen van de aardolieprijs en hem dichter bij de productiekost 
te brengen. 
 
 De Ministerraad wijst vervolgens erop dat voor zulk een prijsvermindering van nucleaire elektriciteit geen 
akkoord tussen de verschillende betrokken producenten vereist is, omdat een beslissing tot prijsvermindering die 
door één van hen wordt genomen, de rechtstreekse concurrenten ertoe zal aanzetten hetzelfde te doen. Hij voegt 
eraan toe dat de « nucleaire rente » die de belastingplichtigen, op wie de repartitiebijdrage betrekking, heeft 
genieten, hen had moeten aanzetten tot meer investeringen en tot een prijsvermindering ten voordele van de 
consument. 
 
 Ten slotte preciseert de Ministerraad dat de door de verzoekster geciteerde studie van de CREG van 28 mei 
2009, slechts betrekking heeft op twee producenten van nucleaire elektriciteit : Electrabel en S.P.E. Hij geeft 
eveneens aan dat, in 2008, de Belgische prijs van de elektriciteit die aan de « residentiële klanten » werd 
geleverd de derde hoogste van de Europese Unie was, en dat de Belgische prijs voor de industriële 
ondernemingen bij de negen hoogste van de Europese Unie was. 
 
 A.27.3.5.  Volgens de Ministerraad heeft de repartitiebijdrage eveneens tot doel het concurrentiële 
evenwicht te herstellen dat werd verstoord door de voordelige positie van de producenten van nucleaire 
elektriciteit, die zeer lage productiekosten hebben en de « onverwachte winsten » genieten die verbonden zijn 
aan de versnelde afschrijving van de kerncentrales en aan de invoering van het systeem van handel in 
CO2-emissierechten. 
 
 Hij herinnert eveneens eraan dat de verzoekster, ondanks haar beperkte aandeel in de nucleaire 
elektriciteitsproductie, in staat was de prijzen te beïnvloeden. Hij wijst in dat verband erop dat de verzoekster 
zich, ten aanzien van de bestreden maatregel en wat betreft de winsten uit de nucleaire elektriciteitsproductie, 
niet in een situatie bevindt die wezenlijk verschilt van die van Electrabel : doordat zij onder een andere 
benaming heeft deelgenomen aan de oorspronkelijke investeringen, heeft zij versnelde afschrijvingen genoten, 
kan zij niet als een nieuwe marktspeler worden beschouwd en heeft zij de andere voordelen die door de CREG 
naar voren zijn gebracht, genoten. 
 
 De Ministerraad verwijst ten slotte naar de vragen die hij zich stelt over de waarde van de winst die door de 
verzoekster werd bekendgemaakt (A.27.2). Hij is van mening dat de studie van de CREG van 26 januari 2009 
het bestaan van de « nucleaire rente » bevestigt. Hij preciseert dat het winstbedrag dat de verzoekster aanvoert 
om het zogenaamd buitensporige niveau van haar individuele bijdrage aan te tonen, het resultaat is van een 
interne verrichting van de industriële groep waartoe zij behoort, namelijk een doorverkoop, tegen een sterk 
verlaagde prijs, van haar nucleaire elektriciteitsproductie aan EDF, een Franse vennootschap waarnaar de 
« onverwachte winsten » worden verschoven. 
 
 A.27.3.6.  De Ministerraad wijst ten slotte erop dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
bepalingen het energiebeleid wordt beschreven waarvan de verwezenlijking eveneens de repartitiebijdrage 
rechtvaardigt. Hij doet opmerken dat het in het bijzonder gaat om het algemene beleid inzake 
broeikasgasemissiebeperking, dat betrekking heeft op alle spelers van de elektriciteitsmarkt. 
 
 Hij is van mening dat dit energiebeleid kan leiden tot maatregelen die verschillen naar gelang van de 
specifieke kenmerken van de verschillende marktspelers. De Ministerraad oordeelt dat de repartitiebijdrage aldus 
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een specifieke last creëert voor bepaalde marktspelers, voor wie de specifieke verplichtingen die in het kader van 
de strijd tegen de klimaatopwarming aan de andere spelers zijn opgelegd, niet gelden. Hij herinnert in dat 
verband eraan dat het geoorloofd is een categorie van marktspelers die zich in een gunstigere positie bevinden, te 
belasten, en de marktspelers die reeds bijdragen tot de doelstellingen van de wetgever van een financiële 
inspanning vrij te stellen. 
 
 A.27.4.  Wat betreft het ontbreken van een waarborg met betrekking tot de concrete toewijzing van de 
opbrengst van de in het geding zijnde repartitiebijdrage, oordeelt de Ministerraad dat dit niet de grondwettigheid 
van de bestreden bepalingen in het gedrang zou kunnen brengen. 
 
 Hij bevestigt dat het niet de belastingplichtigen toekomt de effectieve inning van een belasting te 
controleren en dat de wetgever niet verplicht is waarborgen te verstrekken met betrekking tot het gebruik van de 
ontvangsten die de belasting voortbrengt. Hij herinnert in dat verband eraan dat de oprichting van een 
begrotingsfonds een uitzondering blijft op de regel van uniciteit van de staatsbegroting. 
 
 Hij is van mening dat niet kan worden ontkend dat de bijkomende investeringen waartoe de federale 
overheid is gehouden, in het bijzonder in de sector van de hernieuwbare energie, het gevolg zijn van het feit dat 
de belastingplichtigen op wie de voormelde bijdrage betrekking heeft, niet de nodige investeringen hebben 
gedaan, ondanks de torenhoge winsten uit hun activiteit van nucleaire elektriciteitsproductie. 
 
 
 Over het « derde onderdeel » 
 
 A.28.1.  EDF Belgium verwijt de bestreden bepalingen haar op dezelfde wijze te behandelen als de twee 
andere belastingplichtigen op wie de in het geding zijnde repartitiebijdrage betrekking heeft, terwijl zij zich in 
een situatie bevinden die kennelijk verschillend en niet vergelijkbaar is. 
 
 De verzoekster wijst in de eerste plaats erop dat zij, in tegenstelling tot Electrabel, niet met de federale 
overheid heeft kunnen onderhandelen over de storting van een « vrijwillige bijdrage », noch haar opmerkingen 
heeft kunnen meedelen over de opportuniteit of het bedrag van de repartitiebijdrage. Zij onderstreept vervolgens 
dat zij, in tegenstelling tot Electrabel, geen kernexploitant is en dat zij, in tegenstelling tot de twee andere 
bijdrageplichtigen, niet over installaties beschikt voor de productie van niet-nucleaire elektriciteit, zodat de in het 
geding zijnde bijdrage haar hele elektriciteitsproductie raakt. Zij merkt ook op dat in 2008, haar marktaandeel 
voor levering van elektriciteit kleiner was dan twee procent en dat de « eenmalige bijdrage ten laste van de 
gassector », die werd ingevoerd bij de wet van 27 december 2006, enkel betrekking had op ondernemingen die 
een marktaandeel van meer dan dertig procent bezitten. Zij betoogt ten slotte dat zij, in tegenstelling tot de twee 
andere bijdrageplichtigen, enkel aan beroepsverbruikers elektriciteit verkoopt en dat zij in 2005 haar activiteiten 
op die markt van de energielevering slechts heeft kunnen ontwikkelen dankzij nieuwe investeringen, die door de 
in het geding zijnde bijdrage niettemin in gevaar worden gebracht. 
 
 De verzoekster is van mening dat, noch in de bestreden bepalingen, noch in de parlementaire voorbereiding 
ervan een objectieve en redelijke verantwoording kan worden gevonden voor de identieke behandeling van de 
twee bovenvermelde categorieën van personen. Zij wijst in dat verband erop dat het voorontwerp van 
programmawet niet de verzoekster beoogde. 
 
 A.28.2.  EDF Belgium voert bovendien aan dat, gelet op haar financiële situatie, de repartitiebijdrage een 
aantasting van het eigendomsrecht vormt die onbestaanbaar is met artikel 16 van de Grondwet. 
 
 A.29.1.1.  De Ministerraad antwoordt dat de verzoekster zich niet in een situatie bevindt die wezenlijk 
verschilt van die van de andere belastingplichtigen op wie de repartitiebijdrage betrekking heeft. Hij is van 
mening dat de fiscale wetgever niet verplicht is om alle mogelijke verschillen onder belastingplichtigen in 
aanmerking te nemen. 
 
 Wat het feit betreft dat de verzoekster niet heeft deelgenomen aan de voorafgaande onderhandelingen die 
door de federale overheid werden geleid, beweert de Ministerraad, op grond van het arrest nr. 54/2008, dat dit 
niet volstaat om te besluiten tot het bestaan van een discriminatie. Hij voegt eraan toe dat, gelet op het feit dat die 
onderhandelingen mislukt zijn, de bijdrage gezagshalve aan alle bijdrageplichtigen is opgelegd. Hij wijst 
eveneens erop dat het arbitraire karakter van een eenzijdige heffing niet kan voortvloeien uit het ontbreken van 
voorafgaande onderhandelingen over het bedrag ervan. 
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 De Ministerraad stelt vervolgens dat de verzoekster, net zoals alle personen die door de repartitiebijdrage 
worden beoogd, een aandeel heeft in de nucleaire elektriciteitsproductie waaruit zij winst haalt, terwijl zij 
onvoldoende heeft geïnvesteerd in de infrastructuur voor elektriciteitsproductie. Hij merkt op dat, indien die 
bijdrage betrekking heeft op de hele elektriciteitsproductie van de verzoekster en deze bijgevolg niet op dezelfde 
wijze raakt als de andere bijdrageplichtigen, dat enkel is omdat de verzoekster alleen maar over nucleaire 
elektriciteit beschikt. Hij ziet echter niet in welk opzicht dat gegeven de grondwettigheid van die bijdrage in het 
gedrang zou brengen. 
 
 Volgens de Ministerraad is de omstandigheid dat de verzoekster enkel aan beroepsverbruikers elektriciteit 
levert, niet pertinent. De Ministerraad wijst erop dat de individuele bijdrage van een bijdrageplichtige verschilt 
naar gelang van diens aandeel in de nucleaire elektriciteitsproductie, en is van mening dat het de wetgever 
toekomt te beslissen of het geringe marktaandeel van een onderneming een belastingvrijstelling moet 
rechtvaardigen. 
 
 De Ministerraad doet eveneens opmerken dat de verzoekster niet nieuw is op de Belgische markt van de 
nucleaire elektriciteit, vermits zij een andere vennootschap is opgevolgd die sinds 1996 over een aandeel in de 
nucleaire elektriciteitsproductie beschikt. Hij voert aan dat de verzoekster niet meer dan de andere 
bijdrageplichtigen aantoont dat zij de intentie heeft gehad om in nieuwe installaties voor nucleaire 
elektriciteitsproductie te investeren, teneinde de huidige vrees op het vlak van elektriciteitsbevoorrading en 
prijsstabiliteit te voorkomen. 
 
 A.29.1.2.  In ondergeschikte orde stelt de Ministerraad dat, ook al zou de situatie van de verzoekster 
worden beschouwd als wezenlijk verschillend van die van de andere betrokken bijdrageplichtigen, de 
bekritiseerde identieke behandeling daardoor niet minder redelijk verantwoord zou zijn. 
 
 Hij wijst op de openbare lasten die voortvloeien uit de opdracht van controle en regulering van de 
activiteiten van nucleaire elektriciteitsproductie die voor de verzoekster winst opbrengen. Hij doet eveneens 
opmerken dat de verzoekster, net zoals de andere bijdrageplichtigen, jarenlang onvoldoende heeft geïnvesteerd 
in nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie, zodat het verantwoord is dat zij bijdraagt tot de openbare 
lasten die deze situatie met zich brengt, teneinde de bevoorradingszekerheid en de stabiliteit van de 
elektriciteitsprijzen te verzekeren. De Ministerraad is van mening dat dezelfde opmerking geldt voor het 
energiebeleid van het land. 
 
 A.29.2.  De Ministerraad is van oordeel dat, in zoverre het de schending van artikel 16 van de Grondwet 
betreft, het « derde onderdeel » van het eerste middel onontvankelijk is wegens de onduidelijkheid ervan. 
 
 Hij wijst erop dat de toelichting van de verzoekster niet duidelijk maakt in welk opzicht haar financiële 
situatie van de repartitiebijdrage een aantasting van haar eigendomsrecht zou maken, die niet gegrond is op 
overwegingen van openbaar nut. 
 
 
 Over de drie « onderdelen samen » 
 
 A.30.  EDF Belgium stelt dat, zelfs indien de voormelde twee verschillen in behandeling en de identieke 
behandeling objectief en redelijk verantwoord zouden zijn, de invoering van de repartitiebijdrage niet 
redelijkerwijze evenredig zou zijn ten opzichte van de doelstellingen van de bestreden bepalingen. 
 
 De verzoekster merkt in de eerste plaats op dat haar situatie van het jaar 2008, als gevolg van de invoering 
van de in het geding zijnde bijdrage, totaal verschillend is van haar situatie van 2007. 
 
 Zij leidt vervolgens af uit de arresten nrs. 46/2004 en 54/2008 dat het Hof rekening houdt met het mogelijk 
arbitraire karakter van het bedrag van een belasting, om de grondwettigheid ervan te beoordelen. Zij benadrukt 
dat de wetgever niet de omvang van de behoeften van de Staat preciseert, noch van de « mogelijke risico’s » en 
van de winsten van de bijdrageplichtigen waarnaar hij verwijst om het bedrag van de repartitiebijdrage te 
rechtvaardigen, en is van mening dat dit bedrag volkomen arbitrair is. Zij preciseert dat die bijdrage volkomen 
verschilt van de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector », die door het Hof werd onderzocht in het arrest 
nr. 54/2008. In dat verband wijst zij erop dat de in het geding zijnde bijdrage niet tot doel heeft welbepaalde 
uitgaven te financieren die eigen zijn aan de sector waartoe de bijdrageplichtigen behoren, dat die bijdrage ook 
drukt op ondernemingen waarvan het marktaandeel niet groot is, en dat die bijdrage recurrent is, wat het 
onevenredige karakter ervan ten opzichte van de nagestreefde doelstellingen scherper doet uitkomen. 
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 EDF Belgium leidt bovendien af uit het arrest nr. 107/2005 dat het bedrag van de individuele bijdrage die 
zij verschuldigd is, klaarblijkelijk onevenredig is en neerkomt op een verbeurdverklaring. Zij herinnert eraan dat 
die bijdrage meer dan dubbel zo hoog is als de waarde van haar exploitatiewinst van het jaar 2007, en dat zij het 
bedrag van alle belastingen en bijdragen die de verzoekster verschuldigd is wegens haar activiteit van 
elektriciteitsproductie, met zes vermenigvuldigt. Zij preciseert dat de draagkracht van de bijdrageplichtigen 
waarmee rekening moet worden gehouden om de grondwettigheid van een belasting te beoordelen, wordt 
gemeten ten opzichte van de exploitatiewinst, en niet op basis van het omzetcijfer. Zij wijst erop dat de in het 
geding zijnde repartitiebijdrage vreemd blijft aan de winstmarges van de bijdrageplichtigen. De verzoekster 
voegt eraan toe dat die bijdrage enkel ertoe strekt een begrotingstekort aan te vullen, en niet tot doel heeft gedrag 
dat schadelijk is voor het leefmilieu te ontmoedigen, ongeoorloofde praktijken te bestraffen of activiteiten die 
toegestaan maar schadelijk zijn af te remmen. 
 
 De verzoekster onderstreept ten slotte dat met de repartitiebijdrage niet de vijf doelstellingen vermeld in 
artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet van 11 april 2003, kunnen worden verwezenlijkt. Zij is van mening dat het 
bedrag van die bijdrage onvoldoende is en dat voor het verwezenlijken van sommige van die doelstellingen geen 
financiële middelen nodig zijn, maar eenvoudigweg een « echt beleid » moet worden vastgelegd, bijvoorbeeld 
via het aannemen van een wettelijk en reglementair kader. 
 
 A.31.  De Ministerraad antwoordt dat het totaalbedrag van de repartitiebijdrage niet onevenredig is ten 
opzichte van de doelstellingen van die belasting en de financiële behoeften waaraan zij moet voldoen, dat het 
redelijk verantwoord is en geen blijk geeft van een kennelijke beoordelingsfout. Hij benadrukt de omvang van de 
financiële middelen die dringend vereist zijn voor het oplossen van de problemen en voor de bescherming tegen 
de risico’s die verbonden zijn aan de nucleaire energieproductie en die reeds werden vermeld. Hij betoogt 
overigens dat die bijdrage lijkt op de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector ». Hij wijst in dat verband 
erop dat zij zal toelaten de strijd tegen de stijging van de elektriciteitsprijs te financieren, dat de beslissing om 
bepaalde personen vrij te stellen van betaling van de belasting tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever 
behoort en dat de in het geding zijnde bijdrage helemaal niet recurrent is. Wat dat laatste punt betreft, preciseert 
de Ministerraad dat de invoering van een repartitiebijdrage voor 2009 niet a posteriori de grondwettigheid van 
de door de bestreden bepalingen ingevoerde bijdrage ter discussie zou kunnen stellen. De Ministerraad 
onderstreept ten slotte dat het bedrag van de bijdragen die voor de jaren 2010 tot 2014 zijn vastgelegd in het 
« Protocolakkoord tussen de Belgische Staat en de groep GDF SUEZ », dat op 22 oktober 2009 werd 
ondertekend, dat van de in het geding zijnde repartitiebijdrage benadert, wat aangeeft dat dit bedrag niet 
buitensporig wordt geacht ten opzichte van de winstmarges die eigen zijn aan de nucleaire elektriciteitsproductie. 
 
 De Ministerraad stelt bovendien dat het bedrag van de individuele bijdrage van de verzoekster niet 
neerkomt op een verbeurdverklaring, noch onevenredig is. Hij preciseert dat de last van een belasting moet 
worden beoordeeld ten opzichte van de winstmarge die verbonden is aan de door die belasting beoogde activiteit, 
en niet ten opzichte van de algemene exploitatiewinst, die betrekking heeft op het geheel van de activiteiten van 
de belastingplichtige. Hij doet in dat verband opmerken dat de individuele bijdrage slechts een relatief gering 
gedeelte raakt van de winsten van de verzoekster die verbonden zijn aan de activiteit van nucleaire 
elektriciteitsproductie, en die zij overigens reeds jarenlang uitoefent in deze zeer winstgevende sector. De 
Ministerraad herinnert eveneens eraan dat de berekeningswijze van de individuele bijdrage van elke 
bijdrageplichtige rekening houdt met de winstmarge die verbonden is aan de nucleaire elektriciteitsproductie. Hij 
antwoordt ook dat elke belasting per definitie een budgettaire doelstelling heeft, dat de belasting die te dezen 
wordt betwist, voor de belastingplichtige een aan diens activiteit verbonden last creëert en dat zij niet 
onevenredig zou kunnen worden geacht wegens het loutere feit dat zij niet tot doel heeft het gedrag van de 
belastingplichtige te beïnvloeden, doel dat het te dezen sowieso niet mogelijk zou hebben gemaakt het probleem 
op te lossen van de ontoereikende elektriciteitsproductiecapaciteit die het gevolg is van het sinds 1995 passieve 
gedrag van de verzoekster. 
 
 De Ministerraad wijst ten slotte erop dat de zogenaamde ontoereikendheid van het bedrag van de 
repartitiebijdrage, in het licht van de nagestreefde doelstellingen, het evenredige karakter van die belasting zou 
bevestigen. Hij is bovendien van mening dat voor de verwezenlijking van de meeste van die doelstellingen 
financiële middelen nodig zijn. 
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 Wat betreft het tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, 
in samenhang gelezen met het « beginsel van rechtszekerheid en van niet-retroactiviteit van de fiscale wetten » 
 
 A.32.  EDF Belgium voert aan dat de bestreden bepalingen, doordat zij de belastbare materie en de 
belastbare grondslag bepalen op grond van het laatste kalenderjaar, een verschil in behandeling invoeren tussen, 
enerzijds, de belastingplichtigen die de in het geding zijnde repartitiebijdrage verschuldigd zijn en, anderzijds, 
alle andere belastingplichtigen die rechtszekerheid genieten. 
 
 De verzoekster is van mening dat die bepalingen een terugwerkende kracht hebben die haar en de twee 
andere betrokken bijdrageplichtigen op discriminerende wijze het recht op rechtszekerheid ontneemt. Zij 
oordeelt dat die bepalingen van toepassing zijn op feiten, handelingen en situaties die definitief voltrokken zijn 
op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan, en die bijdrageplichtigen verhinderen de fiscale gevolgen van 
hun handelingen te voorzien. Met vermelding van het arrest nr. 109/2004 voert zij aan dat de wetgever, aan het 
einde van het jaar 2008, een bijdrage had kunnen invoeren die betrekking zou hebben op de situatie van de 
bijdrageplichtigen tijdens het jaar 2008. Zij preciseert dat de bijdrageplichtigen, ook al waren niet alle gegevens 
bekend, niet meer in staat waren, tussen de inwerkingtreding van de wet (29 december 2008) en de uiterste 
datum voor betaling van de individuele bijdragen (30 januari 2009), hun gedrag te wijzigen om aan de belasting 
te ontsnappen. Na het arrest nr. 115/2000 te hebben geciteerd en met verwijzing naar het arrest nr. 109/2004, 
merkt de verzoekster op dat de individuele bijdragen worden bepaald op grond van gegevens die vaststaan op het 
ogenblik van de inwerkingtreding van die bepalingen. 
 
 Volgens EDF Belgium worden noch in de bestreden bepalingen, noch in de parlementaire voorbereiding 
ervan de bijzondere omstandigheden aangegeven die het retroactieve karakter ervan zouden kunnen 
verantwoorden, zodat het voormelde verschil in behandeling niet objectief, noch redelijk is verantwoord. De 
verzoekster beweert dat, zelfs indien die bijzondere omstandigheden zouden bestaan, zou moeten worden 
vastgesteld dat er geen redelijk verband van evenredigheid is tussen de berekeningswijze van de individuele 
bijdragen en de nagestreefde doelstellingen. 
 
 A.33.  De Ministerraad antwoordt dat het tweede middel geen rekening houdt met het feit dat de 
noodzakelijke stabiliteit van het criterium van verdeling van een omslagbelasting vereist dat dit criterium berust 
op gegevens die de wetgever bekend zijn bij de stemming over die belasting. Dat criterium van verdeling 
bepalen op basis van onbekende gegevens zou afbreuk doen aan de rechtszekerheid en dus aan de gelijkheid 
onder belastingplichtigen, omdat sommigen, door een wijziging van hun gedrag, de fiscale last van de andere 
belastingplichtigen zouden kunnen verhogen. 
 
 De Ministerraad oordeelt dat de onmiddellijke uitwerking van de bestreden bepalingen des te meer 
gerechtvaardigd is daar het aantal bijdrageplichtigen klein is. Hij voert aan dat het criterium van verdeling geen 
terugwerkende kracht heeft, omdat het identiek is aan datgene dat, bij de wet van 25 april 2007 waarvan de 
grondwettigheid nooit werd aangevochten, werd ingevoerd in de wet van 11 april 2003, en dat de bestreden 
bepalingen in 2008 een belasting creëren voor het jaar 2008. Hij geeft aan dat dit criterium noodzakelijkerwijs 
moest worden bepaald met verwijzing naar gegevens van een periode die voorafging aan de bekendmaking van 
de bestreden bepalingen omdat de berekening onmiddellijk na de uitvaardiging ervan moest gebeuren. Hij merkt 
eveneens op dat de gegevens inzake elektriciteitsproductie van 2008 nagenoeg identiek zijn aan die van 2007. 
 
 De Ministerraad voert aan dat de verzoekster de retroactiviteit verwart met de onmiddellijke toepassing van 
een nieuwe wet. Hij leidt af uit het arrest nr. 46/2004 dat een verwijzing naar een situatie die voorbij is, niet 
volstaat om een wet retroactief te noemen. 
 
 De Ministerraad citeert het arrest nr. 100/2003 en herinnert eraan dat het Hof niet bevoegd is om de 
inachtneming te toetsen, door een wet, van een beginsel van rechtszekerheid. 
 
 Hij voegt eraan toe dat de bijdrageplichtigen die de invoering van de repartitiebijdrage niet hadden 
voorzien, ze toch konden of moesten voorzien. 
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 Wat betreft het derde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 16 en 170, § 1, van de Grondwet, 
al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens 
 
 A.34.  EDF Belgium voert aan dat de bestreden bepalingen geen precieze en ondubbelzinnige criteria 
bevatten om het bedrag te bepalen van de individuele bijdrage van elke kernexploitant en van elke andere 
vennootschap die een aandeel heeft in de industriële productie van nucleaire elektriciteit. De verzoekster verwijt 
die bepalingen dat zij het gehanteerde begrip « industriële productie van elektriciteit door splijting van 
kernbrandstoffen » niet definiëren. 
 
 Zij merkt op dat de verwijzing naar artikel 9, eerste lid, tweede zin, van de wet van 11 april 2003, die 
artikel 14, § 8, vierde lid, van die wet bevat, niet méér duidelijkheid schept en volkomen nutteloos is. Zij doet in 
dat verband opmerken dat het niet met betrekking tot een belasting is dat dit begrip in de eerste van die twee 
bepalingen wordt gebruikt. De verzoekster wijst bovendien erop dat de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden bepalingen niet duidelijk maken of dat begrip in die zin moet worden begrepen dat het de 
« geïnstalleerde productiecapaciteit » beoogt. Zij is van mening dat het voorwerp en de motivering van het arrest 
nr. 72/2008 de verwarring rond de definitie van het in het geding zijnde begrip doen toenemen. 
 
 De verzoekster herinnert eraan dat het een democratisch verkozen vergadering toekomt het door de 
belastingplichtigen te betalen bedrag te bepalen, dat een essentieel element van de belasting vormt. Zij preciseert 
dat de wetgever, wat een « omslagbelasting » betreft, alle elementen moet bepalen op grond waarvan het 
respectieve deel van elke belastingplichtige kan worden berekend. 
 
 Zij is van mening dat de wetgever te dezen aan de privaatrechtelijke vennootschap Synatom de zorg heeft 
gelaten om een van de essentiële elementen van de belasting te bepalen, wat onbestaanbaar is met het beginsel 
van de wettigheid van de belasting dat is uitgedrukt in de artikelen 16 en 170, § 1, van de Grondwet. 
 
 A.35.1.  De Ministerraad antwoordt in hoofdorde dat het middel onontvankelijk is doordat het in 
werkelijkheid betrekking heeft op artikel 9, eerste lid, van de wet van 11 april 2003, een wetsbepaling waarvan 
de vernietiging niet wordt gevorderd in het verzoekschrift tot vernietiging. Hij preciseert dat het omstreden 
begrip immers in die bepaling is ingevoegd bij artikel 152 van de wet van 25 april 2007. 
 
 De Ministerraad is voor het overige van mening dat het middel minstens onontvankelijk is in zoverre het is 
afgeleid uit de schending van artikel 16 van de Grondwet, omdat die bepaling niets te maken heeft met het 
aangevoerde bezwaar. 
 
 A.35.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat het middel niet gegrond is. 
 
 Hij formuleert opmerkingen die soortgelijk zijn met die welke betrekking hebben op het eerste onderdeel 
van het tweede middel in de zaak nr. 4666 (A.8.2 en A.8.3) en op het tweede onderdeel van het middel in de 
zaak nr. 4730 (A.21.2). 
 
 Hij merkt bovendien op dat de verzoekster nooit de berekening van Synatom heeft betwist, ondanks de 
omvang van de in het geding zijnde bedragen. 
 
 Hij voegt eveneens eraan toe dat, zelfs indien er sprake zou zijn van schending van de Grondwet, deze niet 
zou voortvloeien uit de bestreden bepalingen, maar uit artikel 152 van de wet van 25 april 2007, dat het 
omstreden begrip heeft ingevoerd in artikel 9 van de wet van 11 april 2003, waarvan de verzoekster de 
vernietiging had moeten vorderen. 
 
 
 Wat betreft de toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
 
 A.36.  « In uiterst ondergeschikte orde » vraagt de Ministerraad dat het Hof, zoals het reeds heeft gedaan 
met betrekking tot andere - zelfs eenmalige - belastingen, de gevolgen van de bestreden bepalingen zou 
handhaven in geval van een vernietiging. 
 
 Hij verantwoordt dat verzoek op dezelfde wijze als in de zaak nr. 4666 (A.15), door, met betrekking tot het 
sociale energiebeleid, te preciseren dat de repartitiebijdrage ertoe strekt de bijkomende lasten te dekken waarmee 
de overheid wordt geconfronteerd wegens de handelwijze van de betrokken bijdrageplichtigen, en ervoor te 
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zorgen dat die lasten door die laatste bijdrageplichtigen worden gedragen, en niet door de consumenten die het 
slachtoffer zijn van de stijging van de elektriciteitsprijzen. 
 
 A.37.  De verzoekster antwoordt dat geen enkele bijzondere omstandigheid de toepassing rechtvaardigt van 
artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, noch het verlenen van een machtiging, voor de 
federale overheid, om bedragen die krachtens ongrondwettige bepalingen zijn geïnd, te behouden. 
 
 Zij leidt af uit het arrest nr. 34/97 dat de budgettaire gevolgen van een vernietiging van de bestreden 
bepalingen geen handhaving van de gevolgen van die laatste kunnen gronden. Zij onderstreept daarnaast dat het 
sociale energiebeleid door een apart fonds wordt gefinancierd. Zij ziet evenmin in welk opzicht een vernietiging 
van de bestreden bepalingen onomkeerbare gevolgen zou hebben voor het klimaatbeleid van het land. 
 
 
 Ten aanzien van de zaak nr. 4738 
 
 Wat het belang betreft 
 
 A.38.  De naamloze vennootschap S.P.E. (hierna : S.P.E.), die zich aandient als een vennootschap bedoeld 
in artikel 24, § 1, van de wet van 11 april 2003, verantwoordt haar belang om de vernietiging te vorderen van de 
artikelen 60 tot 66 van de wet van 22 december 2008 door de omstandigheid dat die bepalingen haar verplichten 
een gedeelte te betalen van de repartitiebijdrage die zij invoeren, en haar verbieden de last ervan op anderen af te 
wentelen. 
 
 
 Wat betreft het eerste middel, dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet 
 
 A.39.1.  S.P.E. verwijt artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003, dat werd ingevoegd bij 
artikel 65 van de wet van 22 december 2008, alle kernexploitanten en alle andere vennootschappen die geen 
kernexploitant zijn en die een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting van 
kernbrandstoffen, op dezelfde wijze te behandelen. 
 
 A.39.2.1.  De verzoekster stelt in de eerste plaats dat de situatie van de kernexploitanten en van de 
vennootschappen die slechts een klein aandeel hebben in de nucleaire elektriciteitsproductie - die de verzoekster 
de « kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » noemt - fundamenteel verschilt van de situatie van de 
« dominante nucleaire operator », namelijk Electrabel. 
 
 Zij wijst erop dat die laatste vennootschap in 2007 in het bezit was van bijna 89 pct. van de geïnstalleerde 
productiecapaciteit van nucleaire elektriciteit, terwijl het aandeel van EDF Belgium en dat van de verzoekster 
respectievelijk ruim 8 pct. en iets minder dan 3 pct. bedroeg. De verzoekster geeft aan dat het precies die 
dominante positie van Electrabel is die de wetgever herhaaldelijk ertoe heeft aangezet de Belgische 
elektriciteitsmarkt te proberen vrijmaken. 
 
 De verzoekster merkt op dat dit wezenlijke verschil wordt weergegeven door een fundamenteel verschil op 
het vlak van de behaalde winsten en van de omvang van de repartitiebijdrage ten opzichte van die winsten. Op 
grond van een onderzoek van de jaarrekeningen van de drie voormelde vennootschappen wijst zij erop dat de 
belastingplichtigen op wie de repartitiebijdrage betrekking heeft niet allemaal aanzienlijke winsten hebben 
behaald dankzij kernenergie. Zij doet eveneens opmerken dat haar individuele bijdrage en die van EDF Belgium 
respectievelijk ongeveer 83 pct. en ongeveer 105 pct. vertegenwoordigen van de totale winstwaarde die zij 
gedurende de periode 2005-2007 hebben gerealiseerd, terwijl de individuele bijdrage van Electrabel ruim 5 pct. 
vertegenwoordigt van de winstwaarde die deze operator gedurende dezelfde periode heeft gerealiseerd. De 
verzoekster rechtvaardigt de verwijzing naar die periode door op te merken dat de bestreden bepaling naar het 
jaar 2007 verwijst, dat de parlementaire voorbereiding betrekking heeft op de enorme winsten die voordien 
dankzij de afschrijving van de kerncentrales zijn gerealiseerd, en dat dit voordeel, wat de meest recente centrales 
betreft, sinds 2005 bestaat. 
 
 A.39.2.2.  De verzoekster onderzoekt vervolgens verschillende andere aspecten van haar situatie om aan te 
tonen dat deze fundamenteel verschilt van die van Electrabel. 
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 Zij merkt in de eerste plaats op dat, wat de periode 2005-2007 betreft, haar individuele bijdrage ongeveer 
150 pct. van haar exploitatiewinst vertegenwoordigt, dat de individuele bijdrage van EDF Belgium ongeveer 
102 pct. van haar exploitatiewinst vertegenwoordigt, terwijl die van Electrabel slechts 9,4 pct. van diens 
exploitatiewinst bedraagt. De verzoekster wijst erop dat, indien het bedrag van de individuele bijdrage van 
Electrabel ongeveer dertig keer hoger is dan dat van haar eigen bijdrage, de exploitatiewinst van de 
eerstgenoemde ook vijfhonderd keer hoger is dan de hare. 
 
 De verzoekster wijst in de tweede plaats erop dat, wanneer ook rekening wordt gehouden met de 
vennootschapsbelasting die voor diezelfde periode verschuldigd is, de fiscale druk op de exploitatiewinst 
verhoudingsgewijs veel zwaarder is voor S.P.E. (190 pct.) en EDF Belgium (139 pct.) dan voor Electrabel 
(17 pct.). 
 
 S.P.E. stelt in de derde plaats dat haar productiekost van nucleaire elektriciteit beduidend hoger is dan die 
van Electrabel, en dat bijgevolg haar winstmarge beduidend kleiner is dan die van haar concurrent. De 
verzoekster beweert dat haar exploitatiekosten in principe 16,5 pct. hoger zijn dan die van Electrabel wegens het 
berekeningsmechanisme van de forfaitaire vergoeding die zij aan de dominante operator moet betalen wegens 
haar aandeel in de elektriciteitsproductie van vier kerncentrales. Zij preciseert dat zij verhoudingsgewijs 
zwaarder wordt getroffen door een belastingverhoging dan haar concurrent. De verzoekster voegt eraan toe dat 
haar productiekosten ook hoger zijn dan die van Electrabel wegens het feit dat die laatste vennootschap sinds 
1995 het aanzienlijke voordeel geniet dat voortvloeit uit de versnelde afschrijving (van de drie oudste centrales), 
terwijl de twee vennootschappen die niet de hoedanigheid van kernexploitant hebben, dat type van voordeel pas 
sinds 2005 genieten omdat zij slechts in de vier meest recente centrales over een aandeel in de nucleaire 
elektriciteitsproductie beschikken. De verzoekster onderstreept eveneens, enerzijds, dat haar productiekost nog 
zal stijgen ingevolge de verwerving, in februari 2009, van een bijkomend gedeelte in de productiecapaciteit van 
de vier meest recente centrales en, anderzijds, dat het akkoord tussen de federale Regering en Electrabel over een 
verlenging van de exploitatie van de drie oudste centrales het grote verschil in situatie op het vlak van de 
productiekost nog zal vergroten voor de verzoekster, die geen enkel aandeel in die centrales bezit. 
 
 S.P.E. stelt in de vierde plaats dat zij verplicht is de winsten uit de nucleaire elektriciteitsproductie aan te 
wenden om haar andere activiteiten van elektriciteitsproductie te subsidiëren. Zij wijst in de eerste plaats erop 
dat nucleaire elektriciteit in 2007 slechts tien procent van haar totale productie vertegenwoordigde, terwijl dat 
type van elektriciteit meer dan de helft van de door Electrabel geleverde elektriciteit vertegenwoordigde, zodat 
zij veel afhankelijker is, dan de dominante operator, van de andere technieken van elektriciteitsproductie (uit gas, 
steenkool of hernieuwbare energiebronnen), die hogere productiekosten opleveren dan nucleaire elektriciteit. De 
verzoekster voert vervolgens aan dat zij de winsten uit haar nucleaire elektriciteitsproductie gebruikt om de 
verliezen te compenseren die voortvloeien uit de aankoop van de grote hoeveelheid elektriciteit die zij niet kan 
produceren, maar die zij moet leveren, terwijl Electrabel het overschot aan geproduceerde elektriciteit tegen een 
interessante prijs kan doorverkopen. De verzoekster beweert ten slotte, op grond van de studie van de CREG van 
28 mei 2009, dat de prijs van haar nucleaire elektriciteit niet de kost opneemt van de CO2-emissierechten die 
drukt op de productie van andere types van elektriciteit, en dat zij die kost zelf draagt wanneer zij verplicht is 
elektriciteit van andere producenten aan te kopen, zodat zij in dat geval geen « onverwachte winsten » geniet. Zij 
is van mening dat die gegevens het fundamentele verschil in situatie met Electrabel bevestigen. 
 
 De verzoekster is van oordeel dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat het gevolg van de repartitiebijdrage 
precies tegengesteld is aan het gevolg dat de asymmetrische regelgeving die werd aanbevolen door de studie van 
de CREG van 26 januari 2009, zou moeten hebben om de andere marktspelers dan Electrabel meer vrijheid en 
faciliteiten te bieden. Zij oordeelt dat de wetgever de minder grote spelers van de elektriciteitsmarkt had moeten 
vrijstellen van de betaling van de repartitiebijdrage, om concurrentievervalsing te voorkomen. Zij verwijst in dat 
verband naar de arresten nrs. 46/2004 en 54/2008, waarbij respectievelijk de grondwettigheid van de « eenmalige 
bijdrage ten laste van de petroleumsector » en van de « eenmalige bijdrage ten laste van de gassector » werd 
onderzocht. 
 
 De verzoekster onderstreept ten slotte dat de repartitiebijdrage slechts op drie bijdrageplichtigen betrekking 
heeft, zodat de wetgever een discriminerende identieke behandeling eenvoudigweg had kunnen vermijden door 
middel van een vrijstelling die vergelijkbaar is met die welke hij reeds voor de andere voormelde sectorheffingen 
heeft ingevoerd. 
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 A.39.3.1.  S.P.E. stelt vervolgens dat die identieke behandeling van Electrabel en van de « kleine 
ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » niet objectief en redelijk verantwoord is omdat het criterium voor 
de verdeling van de in het geding zijnde bijdrage niet pertinent is ten opzichte van het doel dat door de wetgever 
wordt nagestreefd. 
 
 Zij beweert dat geen enkele van de doelstellingen vermeld in artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet van 
11 april 2003, de identieke behandeling kan verantwoorden. 
 
 A.39.3.2.  Wat betreft de wil om de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit te versterken, leidt S.P.E. uit 
de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 2008 af dat het gebrek aan investeringen eigen is 
aan de hele energiesector en niet is toe te schrijven aan de belastingplichtigen op wie de repartitiebijdrage 
betrekking heeft. De verzoekster voert aan dat zij zelf het slachtoffer is van de ontoereikendheid van de 
elektriciteitsproductiecapaciteit, omdat zij verplicht is elektriciteit aan te kopen in het buitenland, tegen een hoge 
prijs. Zij herinnert eraan dat zij, in tegenstelling tot Electrabel, niet over aanzienlijke financiële middelen 
beschikt die voortvloeien uit de ruime winstmarges die de nucleaire elektriciteitsproductie genereert. 
 
 De verzoekster doet eveneens opmerken dat niets aantoont dat de « kleine ondernemingen voor nucleaire 
elektriciteit » minder in bijkomende productiecapaciteit zouden hebben geïnvesteerd dan de andere 
energiebedrijven. Zij beweert zelfs dat zij sinds 1995 verhoudingsgewijs veel meer heeft geïnvesteerd dan 
Electrabel, waarbij zij preciseert dat zij sinds dat tijdstip haar elektriciteitsproductiecapaciteit heeft 
vervijfvoudigd, en dat die investeringen overeenkomen met nagenoeg de helft van de investeringen in 
niet-nucleaire elektriciteit die werden aanbevolen door het « nationaal programma ter uitrusting van de middelen 
voor de productie en het groot vervoer van elektrische energie », van 17 november 1995. Zij herinnert eveneens 
eraan dat zij sinds 2007 heeft geïnvesteerd in de bouw van een stoom- en gasturbine waarmee, vanaf 2012, 
40 pct. kan worden geleverd van de bijkomende elektriciteitsproductiecapaciteit die werd aanbevolen in de 
studie van de CREG van 27 september 2007. Zij maakt bovendien melding van een tiental projecten die werden 
opgegeven of waarvan de uitvoering werd opgeschort wegens de houding van de overheid die nieuwe 
vergunningsvoorwaarden heeft toegevoegd of heeft nagelaten te verhinderen dat een bovenmatig aantal 
jurisdictionele beroepen werd ingesteld. Zij onderstreept dat de winsten die verbonden zijn aan de nucleaire 
elektriciteitsproductie noodzakelijkerwijs die investeringen moeten financieren, rekening houdend met het 
recente karakter ervan (en dus nog niet zijn afgeschreven), en met de hoge productiekosten van de elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen, waaraan de verzoekster in het bijzonder aandacht besteedt. 
 
 Voor het overige ziet de verzoekster niet hoe de repartitiebijdrage, die een significant deel 
vertegenwoordigt van de winst die door de « kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » wordt geboekt 
en die in die mate hun financiële middelen vermindert, hen zal kunnen aanzetten tot bijkomende investeringen. 
 
 A.39.3.3.  Wat betreft de wil om de uitgaven en investeringen inzake kernenergie te dekken, wijst S.P.E. 
erop dat de actoren van de nucleaire sector reeds de aan kernenergie verbonden kosten en investeringen dragen. 
 
 Met verwijzing naar de artikelen 30bis/1 en 31, § 4, van de wet van 15 april 1994, betoogt de verzoekster 
dat het FANC volledig wordt gefinancierd door de houders van vergunningen en erkenningen die vereist zijn 
voor het uitoefenen van activiteiten waarbij personen aan ioniserende stralingen kunnen worden blootgesteld, en 
dat de kosten van de stichting Bel V eveneens door de nucleaire sector worden gedragen. Zij leidt dus eruit af 
dat, vóór de invoering van de in het geding zijnde repartitiebijdrage, de « kleine ondernemingen voor nucleaire 
elektriciteit » reeds verhoudingsgewijs bijdroegen tot de financiering van de uitgaven en investeringen die 
verbonden zijn aan kernenergie. De verzoekster onderstreept daarnaast dat de nood aan bijkomende financiële 
middelen niet wordt aangetoond, en dat niet erin is voorzien om kernonderzoek te laten uitvoeren buiten die twee 
gekwalificeerde instellingen. 
 
 De verzoekster is van mening dat, indien het nagestreefde doel erin bestaat te verhinderen dat de last van 
die bijkomende financieringen wordt doorberekend in de elektriciteitsprijs, de wetgever zich ertoe had kunnen 
beperken zulk een doorberekening te verbieden. 
 
 Zij voegt eraan toe dat de « kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » eveneens een deel van de 
werkingskosten van de NIRAS op zich nemen, en ook op een zeer significante wijze bijdragen tot de aanleg van 
voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales. 
 
 De verzoekster wijst ten slotte erop dat de omstandigheid dat zij geen exploitant is in de zin van de wet van 
22 juli 1985, en dat de federale overheid moet instaan voor de vergoeding van schade die niet wordt gedekt door 
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de verplichting tot schadeloosstelling waarin die wet voorziet, het fundamentele verschil tussen haar situatie en 
die van Electrabel nog versterkt. 
 
 A.39.3.4.  S.P.E. merkt bovendien op dat de wetgever zelfs niet heeft geprobeerd de deelname van de 
« kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » aan de financiering van de strijd tegen de stijging van de 
energieprijzen en aan die van het sociale energiebeleid te verantwoorden. 
 
 De verzoekster herinnert eraan dat haar geen gebrek aan investeringen kan worden verweten, dat zij zelf het 
slachtoffer is van de ontoereikendheid van de elektriciteitsproductiecapaciteit op de Belgische markt en dat zij, 
gelet op haar beduidend hogere productiekosten, geen aanzienlijke winst heeft opgetekend. 
 
 Zij wijst overigens erop dat de studie van de CREG van 19 mei 2009 « over de componenten van de 
elektriciteits- en aardgasprijzen » aangeeft dat de energieprijzen sinds eind 2008 enorm hoog zijn. 
 
 A.39.3.5.  Het doel van verbetering van de mededinging, wordt volgens S.P.E. helemaal niet bereikt door 
de aan de « kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » opgelegde verplichting om de repartitiebijdrage 
op zich te nemen. 
 
 De verzoekster onderstreept dat zij zich, ten opzichte van die doelstelling, in een situatie bevindt die 
fundamenteel verschilt van die van Electrabel. Zij wijst erop dat de wetgever herhaaldelijk heeft gepoogd de 
mededinging ten gunste van andere vennootschappen, waaronder de verzoekster, te bevorderen door de 
dominante positie van Electrabel af te bouwen. Zij vermeldt in dat verband artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 5 februari 1981 « houdende uitvoering van artikel 173, § 1, alinea 2, van de wet van 8 augustus 1980 
betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 », de overeenkomsten die op 12 juni 2008 werden ondertekend 
om de Pax Electrica II concreet vorm te geven, de wet van 8 december 2006 en de verklaringen van de bevoegde 
minister tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen. Zij herinnert eveneens eraan dat de 
individuele bijdrage van de « kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » voor hen een veel groter deel 
vertegenwoordigt van de totale winst die tijdens de periode 2005-2007 werd geboekt, dan voor Electrabel. 
 
 Zij voegt eraan toe dat de repartitiebijdrage, en vooral het recurrente karakter dat men eraan wil toekennen, 
de mededinging zelfs verzwakken doordat zij de elektriciteitsproducenten afschrikt die zouden overwegen zich 
op de markt te vestigen en die de winsten uit de nucleaire elektriciteitsproductie niet zouden kunnen gebruiken 
om de (duurdere) productie van een ander type van elektriciteit te subsidiëren. 
 
 De verzoekster wijst ten slotte erop dat het gevolg van de repartitiebijdrage precies tegengesteld is aan het 
gevolg dat de asymmetrische regelgeving die is aanbevolen in de studie van de CREG van 26 januari 2009, zou 
moeten hebben. 
 
 A.39.3.6.  Wat betreft de financiering van het energiebeleid van het land, voert S.P.E. aan dat de wetgever 
zelfs niet heeft geprobeerd uit te leggen waarom de « kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » zouden 
moeten bijdragen tot een dergelijke zeer vaag geformuleerde doelstelling. 
 
 De verzoekster herinnert in dat verband eraan dat haar geen gebrek aan investeringen kan worden verweten, 
en dat zij geen buitengewoon hoge winstmarges heeft opgetekend. 
 
 A.39.4.1.  Volgens de verzoekster wijst de individuele bijdrage ten laste van de « kleine ondernemingen 
voor nucleaire elektriciteit » erop dat er geen evenredig verband van evenredigheid is tussen de nagestreefde 
doelstelling en de aangewende middelen. 
 
 A.39.4.2.  Zij voert in de eerste plaats aan dat de repartitiebijdrage, zo niet de zwaarste, dan toch wel een 
van de zwaarste heffingen is die aan een bedrijfssector worden opgelegd. 
 
 Vanuit een vergelijking van die bijdrage met de heffing ten laste van de farmaceutische ondernemingen die 
werd onderzocht bij het arrest nr. 114/2007, voert de verzoekster in de eerste plaats aan dat die bijdrage, 
rekening houdend met het bedrag ervan, op specifieke wijze moet kunnen worden verantwoord. Zij betreurt in de 
tweede plaats het arbitraire karakter van het bedrag van de individuele bijdrage die van de « kleine 
ondernemingen voor nucleaire elektriciteit » wordt gevorderd, en dat wordt afgeleid uit het ontbreken van een 
verantwoording door de wetgever. In de derde plaats herhaalt zij eveneens dat het niet redelijk verantwoord is de 
last van die bijdrage te laten dragen door die ondernemingen, omdat zij de mededinging die de wetgever wenst te 
versterken, kunnen verbeteren. 
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 A.39.4.3.  S.P.E. voert vervolgens aan dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling 
geen bijzondere verantwoording wordt gegeven voor de zware gevolgen van de repartitiebijdrage voor haar 
financiële situatie. 
 
 Zij herinnert eraan dat het bedrag van haar individuele bijdrage niet onbeduidend kan worden geacht ten 
opzichte van de waarde van de winst die zij gedurende de periode 2005-2007 heeft opgetekend, dat hetzelfde 
geldt voor EDF Belgium en dat de aanzienlijke winsten uit de nucleaire elektriciteitsproductie moeten worden 
onderzocht in het licht van de verliezen die voortvloeien uit de andere methoden van elektriciteitsproductie, en 
van de omstandigheid dat de productiekosten van nucleaire elektriciteit voor de verzoekster veel hoger zijn dan 
voor Electrabel. Zij wijst in dat verband erop dat het arrest van de Raad van State nr. 189.702 bevestigt dat de 
draagkracht van een persoon enkel kan worden beoordeeld in het licht van de resultaten van al zijn activiteiten. 
De verzoekster beweert dat de repartitiebijdrage een zware schending vormt van het eigendomsrecht van de 
« kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit ». 
 
 De verzoekster is van mening dat het niet pertinent is het bedrag van haar individuele bijdrage in verband te 
brengen met het omzetcijfer dat zij heeft geregistreerd gedurende de periode van dertien jaar die voorafging aan 
de aanneming van de bestreden bepalingen. Zij wijst in dat verband erop dat in de parlementaire voorbereiding 
het bedrag van de repartitiebijdrage wordt verantwoord door te verwijzen naar de aanzienlijk geachte winsten 
van de bijdrageplichtigen, en dat een vennootschap een hoog omzetcijfer kan hebben zonder evenwel winst te 
boeken. Zij merkt op dat zij zich in zulk een situatie bevindt omdat haar winstmarge, voor de periode 2005-2007, 
minder dan één procent bedraagt en omdat het Hof, zoals wordt aangegeven in het arrest nr. 72/2008, rekening 
houdt met de winstmarge van de belastingplichtige wanneer het uitspraak doet over de redelijkheid van een 
belasting. De verzoekster merkt op dat de voormelde periode van dertien jaar een periode van tien jaar omvat 
gedurende welke zij geen voordeel heeft kunnen halen uit de versnelde afschrijving van de kerncentrales omdat 
zij enkel een aandeel bezit in de centrales die sinds 2005 worden afgeschreven. Zij doet eveneens opmerken dat 
zelfs de minst redelijke belasting onbeduidend wordt wanneer men ze over een zeer lange periode bekijkt. 
 
 De verzoekster wijst eveneens erop dat de verwijzing naar de gesprekken die vóór de aanneming van de 
bestreden bepalingen met de bijdrageplichtigen werden gevoerd, niet pertinent is omdat zij nooit tot een akkoord 
hebben geleid. 
 
 Zij betwist ook de zogenaamde urgentie van de situatie, die het bedrag van de repartitiebijdrage zou 
rechtvaardigen door erop te wijzen dat, volgens de parlementaire voorbereiding, het bedrag van 250 miljoen euro 
gedurende een jaar op de bankrekening van de Staat zal blijven staan, en dat er geen enkele garantie bestaat 
betreffende de besteding van dat bedrag. 
 
 A.39.4.4.  S.P.E. stelt ten slotte dat de wetgever zijn doelstellingen op een andere manier had kunnen 
bereiken, zonder een onredelijke last te creëren voor de « kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit ». 
 
 De verzoekster is van mening dat de wetgever de mededinging op de markt had kunnen versterken door 
voor die ondernemingen in een vrijstelling te voorzien. Zij oordeelt dat hij de financieringslast van de 
verschillende andere te nemen maatregelen had kunnen afwentelen op de betrokken energiebedrijven, naar 
gelang van de aard van de maatregel. 
 
 A.40.1.  In hoofdorde voert de Ministerraad aan dat het middel onontvankelijk is doordat het een schending 
van het eigendomsrecht van de verzoekster aanvoert. 
 
 Hij onderstreept dat het middel niet is afgeleid uit de schending van artikel 16 van de Grondwet, noch uit 
die van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij 
voegt eraan toe dat de verzoekster niet aangeeft in welk opzicht de bestreden bepalingen haar eigendomsrecht 
zouden aantasten, zodat haar middel vaag is. 
 
 A.40.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de twee categorieën van personen die in 
het middel worden beschreven, zich niet in een wezenlijk verschillende situatie bevinden. 
 
 Hij herinnert in de eerste plaats eraan dat het verschil in situatie moet worden beoordeeld in het licht van de 
bestreden maatregel. 
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 Hij voert vervolgens aan dat de verzoekster zich in dezelfde situatie bevindt als de andere 
belastingplichtigen op wie de repartitiebijdrage betrekking heeft, omdat zij een aandeel heeft in de nucleaire 
elektriciteitsproductie en omdat die bijdrage moet voldoen aan behoeften die verband houden met die activiteit, 
die voor al die bijdrageplichtigen winst oplevert. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de beslissing om vrijstellingen in te voeren voor kleinere producenten 
een beleidskeuze is die tot de ruime beoordelingsmarge van de wetgever behoort en waarvan de toetsing de 
bevoegdheid van het Hof te buiten gaat. Hij voegt eraan toe dat de omstandigheden waarin een dergelijke 
beslissing werd genomen voor de « eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector » en de « eenmalige 
bijdrage ten laste van de gassector », niet dezelfde zijn als die waarin de in het geding zijnde bijdrage werd 
ingevoerd. 
 
 Hij wijst eveneens erop dat de berekeningswijze van de individuele bijdrage van elke bijdrageplichtige, 
waarin artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003 voorziet, rekening houdt met de verschillen in 
aandeel van eenieder in de nucleaire elektriciteitsproductie. Hij leidt eruit af dat elke producent zich tegenover de 
maatregel in dezelfde situatie bevindt, omdat elkeen hetzelfde bedrag betaalt per « eenheid nucleaire 
elektriciteit » die hij in de handel brengt. 
 
 De Ministerraad is voor het overige van mening dat het niet pertinent is de totale winst van de verzoekster 
in aanmerking te nemen om haar mogelijk verschillende situatie te beoordelen, omdat de repartitiebijdrage geen 
bijkomende belasting op het inkomen is. Hij beweert dat, ondanks het feit dat de wetgeving betreffende de 
boekhouding van ondernemingen de globalisatie van de resultaten oplegt, alleen de winst uit de activiteit van 
nucleaire elektriciteitsproductie te dezen in aanmerking moet worden genomen. Hij voegt eraan toe dat de 
verzoekster niet aantoont dat haar winstmarge betreffende die activiteit verschilt van die van de andere 
bijdrageplichtigen, en wijst nogmaals erop dat de nucleaire elektriciteitsproductie bijzonder hoge winstmarges 
oplevert. 
 
 De Ministerraad merkt eveneens op dat de wetgever niet verplicht is rekening te houden met alle 
verschillen onder belastingplichtigen en met alle kenmerken van ieder van hen, zoals de weerslag van de in het 
geding zijnde belasting op het financiële resultaat of op de winst uit het geheel van de activiteiten, of het bedrag 
van de vennootschapsbelasting dat ieder van hen verschuldigd is. Hij leidt eruit af dat de verhouding tussen de 
repartitiebijdrage en de totale winst van elke bijdrageplichtige niet kan dienen als bewijs voor een wezenlijk 
verschil tussen bijdrageplichtigen. Hij antwoordt niettemin dat het zogenaamde verschil in situatie niet mag 
worden gegrond op de boekhoudkundige resultaten van de jaren 2005 en 2006, en dat de verhouding tussen de 
individuele bijdrage van de verzoekster en haar winst van het jaar 2007 haar situatie niet op fundamentele wijze 
onderscheidt van die van Electrabel. 
 
 De Ministerraad onderstreept dat het feit dat de verzoekster de winsten uit de nucleaire 
elektriciteitsproductie gebruikt om de verliezen te compenseren die voortvloeien uit haar andere activiteiten van 
elektriciteitsproductie, en het feit dat het, teneinde haar verbintenissen inzake levering na te komen, voor haar 
noodzakelijk is elektriciteit aan te kopen tegen ongunstige prijzen - die onder andere te maken hebben met de 
kosten van het systeem van CO2-emissierechten -, slechts het gevolg zijn van een vrij gekozen commercieel 
beleid, en niet het rechtstreekse gevolg van het beperkte aandeel van de verzoekster in de nucleaire 
elektriciteitsproductie. Hij wijst bovendien erop dat Electrabel de winstmarges uit haar nucleaire 
elektriciteitsproductie eveneens zou kunnen aanwenden om haar productie van niet-nucleaire elektriciteit te 
financieren, en dat er verschillende ondernemingen zijn die elektriciteit leveren zonder te beschikken over 
winstmarges van dat type. 
 
 De Ministerraad betwijfelt ook dat de winstmarge van de verzoekster met betrekking tot de nucleaire 
elektriciteitsproductie minder ruim zou zijn dan die van Electrabel. Hij doet opmerken dat de forfaitaire 
vergoeding die de verzoekster aan Electrabel betaalt, waarschijnlijk kosten dekt die door de kernexploitant 
worden gedragen en die de verzoekster rechtstreeks zou moeten dragen indien zij kernexploitant zou zijn. De 
Ministerraad benadrukt dat in 2007 - het jaar waarvan de productie de grondslag vormt voor de berekening van 
de individuele bijdragen - alle centrales volledig waren afgeschreven, zodat de drie bijdrageplichtigen de 
voordelen van die afschrijving genoten. Hij betwist bovendien het argument dat de verzoekster afleidt uit het 
« Protocolakkoord tussen de Belgische Staat en de groep GDF SUEZ », dat op 22 oktober 2009 werd 
ondertekend, omdat dit akkoord werd aangenomen na de aanneming van de bestreden bepalingen en slechts een 
verre toekomst betreft. 
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 De Ministerraad merkt op dat, bij gebrek aan pertinente gegevens, de prijs die de verzoekster in februari 
2009 aan Electrabel betaalde in het raam van de aankoop van een bijkomend aandeel in de productiecapaciteit 
van die elektriciteitsproducent, niet kan aantonen dat de verzoekster een hogere productiekost zou hebben dan 
haar concurrent. 
 
 Ten slotte is hij van mening dat de studie van de CREG van 26 januari 2009, die wijst op de nood aan een 
asymmetrische regelgeving, niet alleen betrekking heeft op de nucleaire elektriciteitsproductie van Electrabel. 
Hij merkt ook op dat de wetgever niet verplicht is dat type van advies te volgen dat te dezen bovendien werd 
uitgebracht na de aanneming van de bestreden bepalingen. 
 
 A.40.3.1.  In meer ondergeschikte orde voert de Ministerraad eerst aan dat, zelfs indien de situaties 
fundamenteel verschillend worden geacht, de door de wetgever uitgedrukte doelstellingen redelijkerwijs 
verantwoorden dat de verzoekster de repartitiebijdrage moet betalen. 
 
 Hij beweert dat meerdere argumenten van de verzoekster op dat punt op vaststellingen berusten die verder 
reiken dan de situatie van de verzoekster, zodat zij niet de kritiek op de identieke behandeling kunnen 
rechtvaardigen. 
 
 Hij wijst erop dat de repartitiebijdrage onder andere tot doel heeft de kosten te financieren die het 
onderzoek en de invoering van controlemiddelen die de nucleaire elektriciteitsproductie noodzakelijk maakt, 
voor de Staat inhouden. Hij beweert ook dat in de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen 
wordt aangegeven dat de wetgever de financiering beoogt van de kosten van andere federale instanties dan het 
FANC, die eveneens op de hoogte moeten blijven van de technische ontwikkelingen teneinde op toereikende 
wijze te kunnen optreden. Hij merkt op dat, in tegenstelling tot de bedragen die worden gestort om de opdrachten 
van het FANC te financieren, de last van de in het geding zijnde bijdrage, overeenkomstig artikel 14, § 9, van de 
wet van 11 april 2003, niet mag worden verhaald op de factuur van de klant. 
 
 Wat betreft het probleem van de bevoorrading van het Rijk die voortvloeit uit het gebrek aan investeringen 
in de elektriciteitsproductiecapaciteit, wijst de Ministerraad erop dat andere ondernemingen dan de verzoekster 
wel geschikte sites voor hun investeringen hebben kunnen vinden. Hij leidt bovendien uit de studie van de 
CREG van 27 september 2007 af dat het in 2007 opgestarte investeringsproject van de verzoekster, dat niet vóór 
het einde van de door de CREG aangeklaagde kritieke periode bijkomende energie zal leveren, geen toereikend 
antwoord vormt op de dreigende schaarste die de wetgever tot optreden heeft verplicht, en dat administratieve 
problemen geen verklaring kunnen bieden voor de concretiseringstermijn van zulk een project. Hij preciseert in 
dat verband dat de aanwending, door derden, van rechtsmiddelen die ertoe strekken hun recht op een gezond 
leefmilieu te beschermen, niet als een administratieve belemmering kan worden beschouwd. Hij merkt op dat het 
feit dat de verzoekster bepaalde projecten heeft opgegeven, een gevolg is van het feit dat aan een van haar 
concurrenten, die een beter voorstel heeft ingediend, een vergunning werd verleend. De Ministerraad wijst 
eveneens erop dat de verzoekster sinds 1995 weet dat bijkomende investeringen noodzakelijk zijn, vermits het 
« nationaal programma ter uitrusting van de middelen voor de productie en het groot vervoer van elektrische 
energie », dat op 17 november 1995 werd voorgesteld door een instantie die de verzoekster en Electrabel 
vertegenwoordigde, voor de jaren 2000 tot 2005 investeringen aanbeveelt en negen mogelijke sites voor nieuwe 
productie-installaties aanwijst. Hij is van mening dat noch de investeringen die de verzoekster vóór 1995 heeft 
gedaan, noch de aankoop van een reeds bestaande productiecapaciteit in februari 2009 kunnen aantonen dat de 
verzoekster niet nalatig zou zijn geweest door niet de in het voormelde programma aanbevolen investeringen te 
doen. 
 
 Wat betreft het doel van de wetgever dat verbonden is aan de stijging van de energieprijzen en aan het 
energiebeleid van het land, oordeelt de Ministerraad dat het verantwoord is de financiering van de sociale 
maatregelen die de federale overheid moest nemen wegens de gevolgen van het gebrek aan investeringen 
vanwege alle ondernemingen die actief zijn binnen de nucleaire elektriciteitsproductie, door de verzoekster te 
laten dragen. 
 
 Wat betreft het doel van verbetering van de mededinging op de energiemarkt, antwoordt de Ministerraad 
dat de repartitiebijdrage alle ondernemingen die een aandeel hebben in de nucleaire elektriciteitsproductie, treft. 
Hij ziet niet hoe de berekeningswijze van de individuele bijdrage van elk van die ondernemingen voor de 
kleinste bijdrageplichtigen een zwaardere last zou kunnen inhouden dan voor de andere. Hij onderstreept 
eveneens dat niets de nieuwe spelers van de energiemarkt verhindert om niet-nucleaire elektriciteit te 
produceren. 
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 Wat betreft de ontbrekende waarborg met betrekking tot het daadwerkelijke gebruik van de ontvangsten uit 
de repartitiebijdrage, herinnert de Ministerraad eraan dat die bijdrage, net zoals elke belasting, dient om alle 
begrotingsuitgaven te dekken, en dat de verzoekster geen specifieke toewijzing van die heffing kan eisen. Hij 
preciseert ook dat het niet de bevoegde minister is die heeft bevestigd dat het bedrag van 250 miljoen euro 
gedurende een jaar op een bankrekening zou blijven staan. 
 
 A.40.3.2.  De Ministerraad stelt vervolgens dat de betwiste maatregel redelijk evenredig is met de 
nagestreefde doelstellingen. 
 
 Hij beweert dat de evenredigheid van een maatregel moet worden beoordeeld in het licht van de concrete 
omstandigheden die het optreden van de wetgever rechtvaardigen, en dat een belasting slechts ongrondwettig is 
indien het bedrag ervan kennelijk onredelijk is. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de repartitiebijdrage zich in meerdere opzichten onderscheidt van de 
heffing ten laste van de farmaceutische ondernemingen, die bij het arrest nr. 114/2007 werd onderzocht. Hij 
voegt eraan toe dat de fiscale last die deze bijdrage inhoudt, moet worden onderzocht ten opzichte van het 
omzetcijfer van de bijdrageplichtigen. Hij bevestigt dat, rekening houdend met de hoeveelheid nucleaire 
elektriciteit waarover de verzoekster tussen 1995 en 2008 beschikte, en met de prijs van die elektriciteit, de 
repartitiebijdrage slechts een zeer gering percentage vertegenwoordigt van het omzetcijfer dat die laatste met die 
activiteit heeft behaald. Hij preciseert dat de draagkracht van belastingplichtigen niet moet worden beoordeeld in 
het licht van het geheel van hun resultaten wanneer de belasting berust op overwegingen die betrekking hebben 
op de winstmarge die eigen is aan een specifieke activiteit. 
 
 De Ministerraad oordeelt dat het totaalbedrag van de repartitiebijdrage evenmin kennelijk onredelijk is 
gelet op, enerzijds, de bijzondere ernst van de problemen en moeilijkheden waaraan de wetgever het hoofd tracht 
te bieden en, anderzijds, de urgentie van de energiecrisis. Hij merkt in dat verband op dat de kernexploitant niet 
heeft geoordeeld dat jaarlijkse bijdragen die schommelen tussen 215 en 245 miljoen euro buitensporig zijn, 
vermits hij op 22 oktober 2009 het « Protocolakkoord tussen de Belgische Staat en de groep GDF SUEZ » 
ondertekende. 
 
 Hij antwoordt ten slotte dat een vrijstelling ten gunste van de verzoekster niet zou toelaten een resultaat te 
bereiken dat vergelijkbaar is met de bestreden maatregel, en merkt op dat de verzoekster uit het oog lijkt te 
verliezen dat de repartitiebijdrage niet enkel een versterking van de mededinging tot doel heeft. Hij voegt eraan 
toe dat een afwenteling van de kosten op de huidige bijdrageplichtigen de federale overheid zou verplichten tot 
een voorfinanciering van de beoogde maatregelen, hetgeen, rekening houdend met het gebrek aan middelen, haar 
snel reactievermogen zou verminderen. 
 
 
 Wat betreft het tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, en 
van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
 
 A.41.  S.P.E. voert aan dat de repartitiebijdrage het billijke evenwicht verbreekt tussen de vereisten van het 
algemeen belang en de bescherming van het recht op het ongestoord genot van eigendom, zodat zij op 
ongerechtvaardigde wijze het ongestoord genot van de eigendom van de verzoekster aantast, die dus wordt 
gediscrimineerd. 
 
 Zij beweert in de eerste plaats dat die bijdrage onredelijk is, enerzijds omdat, zoals zij heeft uiteengezet in 
het eerste middel, de sociale en economische doelstellingen niet verantwoorden dat de « kleine ondernemingen 
voor nucleaire elektriciteit » die bijdrage verschuldigd zijn, en anderzijds omdat het totaalbedrag van de 
repartitiebijdrage willekeurig wordt vastgesteld, dat wil zeggen zonder dat de wetgever de kosten van de te 
financieren maatregelen rechtvaardigt en zonder dat er waarborgen zijn voor het gebruik van de gecreëerde 
ontvangst. De verzoekster is van mening dat een verdubbeling van de repartitiebijdrage in 2009 het arbitraire 
karakter van de belasting versterkt. Zij merkt eveneens op dat de verantwoording voor het bedrag van de 
bijdrage, die in de parlementaire voorbereiding wordt gegeven, geen rekening houdt met het feit dat alleen 
Electrabel de kerncentrales exploiteert en dat de winsten van de « kleine ondernemingen voor nucleaire 
elektriciteit » verwaarloosbaar zijn. 
 
 De verzoekster beweert bovendien dat het bedrag van de individuele bijdrage buitensporig is en een 
onredelijke last vormt voor de verzoekster, vermits het ongeveer 83 pct. vertegenwoordigt van haar totale winst 
voor de periode 2005-2007, en ongeveer 150 pct. van de exploitatiewinst die voor dezelfde periode werd 
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geregistreerd. De verzoekster herinnert eveneens eraan dat die bijdrage de totale belastingdruk doet stijgen tot 
190 pct. van die exploitatiewinst, en dat haar totale winstmarge van die periode kleiner was dan een tiende van 
een procent. Zij voegt in dat verband eraan toe dat er geen enkel officieel document bestaat op grond waarvan de 
winsten uit de enkele activiteit van nucleaire elektriciteitsproductie kunnen worden bepaald en dat de 
productiekosten van die elektriciteit beduidend hoger zijn dan die van Electrabel. 
 
 A.42.1.  In hoofdorde antwoordt de Ministerraad dat, in zoverre het is afgeleid uit de schending van 
artikel 16 van de Grondwet, het middel, zoals het is geformuleerd in het verzoekschrift tot vernietiging, 
onontvankelijk is wegens de onduidelijkheid ervan. 
 
 Hij preciseert dat het middel niet aangeeft in welk opzicht de financiële situatie van de verzoekster aantoont 
dat de repartitiebijdrage een schending van het eigendomsrecht zou inhouden. 
 
 A.42.2.  In ondergeschikte orde en in hoofdzaak verwijst de Ministerraad, in het bijzonder wat het 
zogenaamd onredelijke karakter van de repartitiebijdrage betreft, naar zijn uiteenzetting over het eerste middel. 
 
 Wat het zogenaamd buitensporige karakter van de individuele bijdrage betreft, onderstreept de Ministerraad 
dat het bedrag ervan alleen in verband moet worden gebracht met de winst van de verzoekster, met betrekking 
tot haar activiteit van nucleaire elektriciteitsproductie. Volgens zijn ramingen zou die bijdrage voor 2008 
ongeveer 19 pct. van die winst vertegenwoordigen. 
 
 Hij voegt eraan toe dat rekening moet worden gehouden met de bijzonder grote winstmarge die de 
nucleaire elektriciteitsproductie biedt, in het bijzonder in vergelijking met de andere productiewijzen van 
elektriciteit, en met het feit dat de verzoekster reeds jaren in die winstgevende sector actief is. 
 
 
 Wat betreft het derde middel, afgeleid uit de schending van het « wettigheidsbeginsel inzake belastingen » 
vervat in artikel 170 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet 
 
 A.43.  S.P.E. voert aan dat artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003, ingevoegd bij artikel 65 van de wet 
van 22 december 2008, niet in overeenstemming is met de vereisten van artikel 170, § 1, van de Grondwet, 
omdat de individuele bijdrage ten laste van de verzoekster niet bij de wet is bepaald. 
 
 De verzoekster preciseert dat de wetgever, ondanks het arrest nr. 54/2008 en het advies dat op 15 oktober 
2008 door de afdeling wetgeving van de Raad van State werd uitgebracht, het niet noodzakelijk heeft geacht aan 
te geven op welke basis het aandeel van de bijdrageplichtigen « in de industriële productie van elektriciteit door 
splijting van kernbrandstoffen » moet worden bepaald. Zij leidt eruit af dat die taak aan Synatom wordt 
overgelaten. Zij is van mening dat, vermits de wet van 11 april 2003 geen fiscale wet is, de geest ervan niet 
volstaat om de inachtneming van artikel 170 van de Grondwet te waarborgen. Zij voert ook aan dat de 
verklaringen van de minister tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling, die verwijzen 
naar de « geïnstalleerde productiecapaciteit », slechts weinig waarde hebben, omdat de minister in zijn 
toelichting geen rekening houdt met het feit dat EDF Belgium ook een bijdrageplichtige is. 
 
 De verzoekster onderstreept dat de bestreden bepaling, in tegenstelling tot de wet van 8 december 2006 die 
in het arrest nr. 72/2008 werd onderzocht, niet verwijst naar de « potentiële productiecapaciteit », wat doet 
vermoeden dat de desbetreffende bepaling een ander criterium gebruikt. 
 
 S.P.E. wijst erop dat Synatom in de praktijk de individuele bijdrage van de verzoekster heeft berekend op 
basis van haar « geïnstalleerde productiecapaciteit », en niet op basis van haar daadwerkelijke productie van 
nucleaire elektriciteit, terwijl die privaatrechtelijke vennootschap, in een factuur van 21 december 2007 die werd 
uitgeschreven op grond van artikel 9, eerste lid, van de wet van 11 april 2003, haar berekening had gebaseerd op 
de daadwerkelijke productie van diegenen die de bedoelde kosten verschuldigd waren. De verzoekster voegt 
eraan toe dat zij op 29 juni 2009 tegen Synatom een vordering tot terugbetaling van de betaalde bijdrage heeft 
ingesteld. 
 
 De verzoekster beweert bovendien dat de bestreden bepaling, zelfs indien zou vaststaan dat de wetgever de 
« geïnstalleerde productiecapaciteit » wilde beogen, daarom niet minder onbestaanbaar zou zijn met het 
wettigheidsbeginsel, om reden van de verwijzing naar het « laatste kalenderjaar » en het ontbreken van een 
essentieel element van de belasting, dat daaruit voortvloeit. Zij preciseert in dat verband dat de geïnstalleerde 
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productiecapaciteit niet kan worden beoordeeld ten opzichte van een bepaalde periode, maar enkel ten opzichte 
van een bepaald tijdstip, zoals de eerste, de laatste of een andere dag van de betrokken periode. 
 
 S.P.E. voert overigens aan dat het probleem dat door de bestreden bepaling wordt gesteld, niet is terug te 
voeren tot een kwestie van interpretatie, zoals die welke zich voordoen voor heel wat andere fiscale bepalingen 
bij de toepassing ervan op de verhouding tussen de overheid en een belastingplichtige. De verzoekster benadrukt 
dat de verdeling van de last van een omslagbelasting per definitie alle belastingplichtigen betreft, zodat van de 
wetgever kan worden verwacht dat hij in de wet een duidelijke verdeelsleutel aangeeft. 
 
 De verzoekster is ook van mening dat zij wordt gediscrimineerd ten opzichte van alle andere personen die 
te maken hebben met belastingen waarvan alle essentiële elementen door de wet zijn vastgesteld. 
 
 A.44.  De Ministerraad antwoordt met opmerkingen die soortgelijk zijn met die welke hij formuleert 
betreffende het derde middel van de zaak nr. 4735. 
 
 
 Wat betreft de toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
 
 A.45.  « In uiterst ondergeschikte orde » vraagt de Ministerraad dat het Hof de gevolgen van de bestreden 
bepalingen zou handhaven in geval van vernietiging. 
 
 Hij rechtvaardigt dat verzoek op dezelfde manier als in de zaak nr. 4738 (A.36). 
 
 A.46.  De verzoekster antwoordt dat de Ministerraad niet aantoont dat een handhaving van de gevolgen op 
een bijzondere verantwoording zou berusten. Zij leidt af uit artikel 7 van de wet van 4 september 2002 
« houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de 
begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake 
energielevering » dat het sociale energiebeleid wordt gefinancierd via het « Sociaal Fonds Energie ». Zij voegt 
eraan toe dat de repartitiebijdrage niets te maken heeft met het klimaatbeleid en dat een vernietiging van de 
bestreden bepalingen geen grote verrassing zou zijn, gelet op het advies van de Raad van State van 15 oktober 
2008 en de bedenkingen over de grondwettigheid van de maatregel, die werden geuit zowel tijdens de 
parlementaire voorbereiding als door de Eerste Minister zelf, tijdens een radio-interview dat hij op 14 oktober 
2009 gaf. 
 
 De verzoekster vraagt in ondergeschikte orde dat de gevolgen van de bestreden bepalingen in geval van een 
vernietiging slechts worden gehandhaafd ten aanzien van Electrabel. Zij onderstreept dat het Hof, door de 
samenvoeging van de zaak nr. 4738 met de zaken nrs. 4666, 4730 en 4735, in ieder geval niet verplicht is om in 
die vier zaken hetzelfde standpunt in te nemen over de handhaving van de gevolgen van de vernietigde 
bepalingen. Zij wijst erop dat het Hof, bij de toepassing van artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989, het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen. Zij preciseert dat een vernietiging op grond van een 
discriminatie die nadelig is voor de « kleine ondernemingen voor nucleaire elektriciteit », zou kunnen 
verantwoorden dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen enkel ten aanzien van Electrabel worden 
gehandhaafd. Met een dergelijke beslissing zou men vermijden dat die laatste bijdrageplichtige profiteert van de 
vernietiging van een wet die enkel voor de voormelde ondernemingen nadelig is, en zou men de budgettaire 
gevolgen van de vernietiging beperken. 
 
 In nog meer ondergeschikte orde vraagt de verzoekster dat een eventuele handhaving van de gevolgen 
alleen betrekking zou hebben op de bijdrageplichtigen die geen rechtsvordering hebben ingesteld tot 
terugbetaling van de repartitiebijdrage vóór een door het Hof te bepalen datum. Zij is van mening dat een 
handhaving van de gevolgen niet de subjectieve rechten van de bijdrageplichtigen mag aantasten en oordeelt dat 
de gevraagde beperking zou kunnen worden gegrond op de omstandigheid dat het Hof niet over een handhaving 
van de gevolgen had kunnen beslissen indien het ertoe was gebracht de grondwettigheidsbezwaren te 
onderzoeken die in de zaak nr. 4738 zijn opgeworpen via een prejudiciële vraag van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, waarbij de verzoekster de zaak aanhangig had gemaakt. 
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- B - 

 

 B.1.  Uit de uiteenzetting van de middelen in de zaken nrs. 4666, 4735 en 4738 blijkt dat 

die enkel zijn gericht tegen de eerste vier leden van artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 

2003 « betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en 

voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales », ingevoegd bij artikel 65 

van de programmawet van 22 december 2008. 

 

 Uit de uiteenzetting van het middel van het verzoekschrift dat is neergelegd in de zaak 

nr. 4730 blijkt dat het enkel is gericht tegen artikel 64 van de programmawet van 22 december 

2008 en tegen de laatste vier leden van artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003, 

ingevoegd bij artikel 65 van dezelfde programmawet. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die bepalingen. 

 

 B.2.1.  Artikel 65 van de programmawet van 22 december 2008 voegt aan artikel 14 van 

de wet van 11 april 2003 - zoals het is gewijzigd bij de artikelen 145 en 154 van de wet van 

25 april 2007 « houdende diverse bepalingen (IV) » - de volgende drie paragrafen toe : 

 

 « § 8.  In het voordeel van de Staat is een repartitiebijdrage gevestigd ten laste van de 
kernexploitanten zoals bedoeld in artikel 2, 5° en van de vennootschappen zoals bedoeld in 
artikel 24, § 1. 
 
 Deze bijdrage heeft tot doel om 's lands energiepolitiek en de maatregelen genomen door 
de regering te financieren en om de uitgaven te dekken die nodig zijn om tussen te komen ten 
gunste van de investeringen op de elektriciteitsproductiemarkt, tot dekking van uitgaven en 
investeringen inzake kernenergie, ter versterking van de bevoorradingszekerheid, ter 
bestrijding van de stijgende energieprijzen en ten slotte ter verbetering van de mededinging op 
de energiemarkt in het voordeel van de consumenten en de industrie. De nadere regels voor de 
tussenkomsten in elk van deze domeinen kunnen bepaald worden door de Koning bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
 
 Het globale bedrag van deze repartitiebijdrage, voor het jaar 2008, is vastgesteld op 
250 miljoen euro. 
 
 Het bedrag van de individuele bijdrage van de kernexploitanten zoals bedoeld in artikel 2, 
5°, en de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 24, § 1, wordt gevestigd pro rata van hun 
aandelen in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen, zoals 
berekend voor de toepassing van artikel 9, eerste lid, tweede zin, en dat voor het laatste 
kalenderjaar. 
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 Het bedrag van de individuele bijdrage moet betaald worden door de kernexploitanten 
zoals bedoeld in artikel 2, 5°, en door iedere andere vennootschap zoals bedoeld in artikel 24, 
§ 1, aan de kernprovisievennootschap uiterlijk 30 dagen na de datum van verzending van de 
kennisgeving zoals bedoeld in artikel 13. 
 
 In afwijking van de bepalingen van de artikelen 11, §§ 3 en 4, en 14, §§ 1, 5 en 7, en in 
uitvoering van artikel 13 draagt de kernprovisievennootschap, binnen de 14 dagen na de 
inwerkingtreding van deze paragraaf en ten laatste op 31 december 2008, aan de begroting 
van de Staat een bedrag van 250 miljoen euro zoals bedoeld in artikel 14, § 8, derde lid, over 
vanuit de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer 
van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales krachtens artikel 11, § 1, op het 
rekeningnummer 679-2005871-08, ter attentie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie, Diverse Ontvangsten. 
 
 De bedragen van de bijdragen zoals bedoeld in deze paragraaf die betaald worden door de 
kernexploitanten zoals bedoeld in artikel 2, 5°, en door de vennootschappen zoals bedoeld in 
artikel 24, § 1, zullen in rekening worden gebracht ter compensatie van het bedrag dat werd 
overgeschreven door de kernprovisievennootschap. 
 
 § 9.  De kernexploitanten zoals bedoeld in artikel 2, 5°, en elke andere vennootschap 
bedoeld in artikel 24, § 1, mogen hun individuele bijdrageplicht op generlei wijze 
doorrekenen of verhalen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op andere ondernemingen of op de 
eindafnemer. 
 
 § 10.  Indien geen betalingen bedoeld in § 8 van dit artikel zijn gebeurd binnen de 
termijnen bedoeld in dezelfde § 8, is van rechtswege een nalatigheidsinterest verschuldigd, 
gelijk aan de wettelijke intrestvoet voor de ganse duur van het verwijl en worden de 
verschuldigde bedragen ingevorderd bij dwangbevel, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 94 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit ». 
 

 Een kernexploitant is een « exploitant, houder van een koninklijk exploitatievergunning, 

van kerncentrales of iedere rechtsopvolgende vennootschap » (artikel 2, 5°, van de wet van 

11 april 2003). Een kerncentrale is een « kerninstallatie die, op industriële wijze, elektriciteit 

produceert » (artikel 2, 6°, van dezelfde wet). 

 

 Artikel 24, § 1, van de wet van 11 april 2003, ingevoegd bij artikel 156 van de wet van 

25 april 2007, beoogt « elke andere vennootschap dan een kernexploitant die een aandeel 

heeft in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen ». 

 

 Zoals het is vervangen bij artikel 152 van de wet van 25 april 2007, bepaalt artikel 9, 

eerste lid, van de wet van 11 april 2003 : 

 

 « De werkings- en secretariaatkosten alsook de kosten voor de adviezen gevraagd door de 
Commissie voor nucleaire voorzieningen krachtens artikel 7, § 3, waarvoor jaarlijks bij in 
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Ministerraad overlegd koninklijk besluit een maximumbedrag wordt bepaald, zijn ten laste 
van de kernprovisievennootschap. Deze laatste rekent ze aan aan de kernexploitanten en aan 
de in artikel 24, § 1, bedoelde vennootschappen naar verhouding van hun aandeel in de 
industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen ». 
 

 De kernprovisievennootschap is « de naamloze vennootschap Belgische maatschappij 

voor Kernbrandstoffen Synatom, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 

1994 en waarvan het statuut wordt geregeld door artikel 179, § 1, van de wet van 8 augustus 

1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 of iedere rechtsopvolgende 

vennootschap » (artikel 2, 4°, van de wet van 11 april 2003). 

 

 B.2.2.  Artikel 13, eerste lid, van de wet van 11 april 2003 bepaalt : 

 

 « De kernprovisievennootschap staat in voor het beheer van de fondsen die de 
tegenwaarde vormen van de voorzieningen voor de ontmanteling en voor het beheer van 
bestraalde splijtstoffen ». 
 

 Artikel 64 van de programmawet van 22 december 2008 voegt aan die bepaling twee 

leden toe die luiden als volgt : 

 

 « De kernprovisievennootschap wordt bovendien belast, in het kader van een openbare 
dienstverplichting, met het voorschieten aan de Staat van de repartitiebijdrage zoals bedoeld 
in artikel 14, § 8, op de wijze zoals bedoeld in die bepaling. 
 
 Vanaf het moment dat zij deze repartitiebijdrage zal hebben gestort zal de 
kernprovisievennootschap een kennisgeving per aangetekende zending versturen, zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen die volgen op de storting van het voorschot, 
aan de kernexploitanten zoals bedoeld in artikel 2, 5°, en aan de vennootschappen zoals 
bedoeld in artikel 24, § 1, van het bedrag van hun aandeel in de repartitiebijdrage en zal dat 
bedrag van hen vorderen volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 14, §§ 8, 9 en 10, en 
overeenkomstig hun openbare dienstverplichtingen. In geval van niet-betaling van hun 
aandelen in de repartitiebijdrage verwittigt de kernprovisievennootschap de Commissie voor 
nucleaire voorzieningen ». 
 

 B.2.3.  De artikelen 64 en 65 van de programmawet van 22 december 2008 zijn in 

werking getreden op de dag van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (artikel 69 van 

de programmawet van 22 december 2008), zijnde op 29 december 2008. 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 Wat het belang betreft 

 

 B.3.1.  Artikel 142, derde lid, van de Grondwet en artikel 2, 2°, van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof leggen iedere natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, de verplichting op te doen blijken van 

een belang. 

 

 Van het vereiste belang doen enkel de personen blijken wier situatie rechtstreeks en 

ongunstig zou kunnen worden geraakt door de bestreden norm. 

 

 B.3.2.  Artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet van 11 april 2003, ingevoegd bij artikel 65 

van de programmawet van 22 december 2008, strekt voornamelijk ertoe het « doel » uit te 

drukken van de bijdrage die ten laste van de verzoeksters wordt vastgesteld in de zaken 

nrs. 4666, 4735 en 4738. 

 

 Die bepaling kan op zich hun situatie niet raken, zodat die verzoeksters geen belang 

hebben bij het vorderen van de vernietiging ervan. 

 

 B.3.3.1.  De door de verzoekster in de zaak nr. 4730 bestreden bepalingen, die in werking 

zijn getreden op 29 december 2008, leggen laatstgenoemde een aantal verplichtingen op. 

 

 De Belgische maatschappij voor kernbrandstoffen Synatom was in de eerste plaats ertoe 

gehouden, vóór 31 december 2008, aan de Staat het totale bedrag van de repartitiebijdrage te 

storten (artikel 13, tweede lid, en artikel 14, § 8, zesde lid, van de wet van 11 april 2003). 

Vervolgens was zij ertoe gehouden het bedrag te berekenen van de individuele bijdrage van 

elke bijdrageplichtige (artikel 13, derde lid, eerste zin, en artikel 14, § 8, vierde lid, van 

dezelfde wet), alvorens ieder van hen, uiterlijk binnen acht dagen na de voormelde storting, 

officieel te verzoeken haar de verschuldigde individuele bijdrage te betalen uiterlijk binnen 

dertig dagen na verzending van dat verzoek (artikel 13, derde lid, en artikel 14, § 8, vijfde lid, 

van dezelfde wet). De kernprovisievennootschap moest ook, in geval van niet-betaling van die 

individuele bijdragen binnen die termijn, een interest innen en de verschuldigde sommen 

invorderen bij wege van dwangmiddel (artikel 13, derde lid, eerste zin, en artikel 14, § 10, van 
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dezelfde wet) en de Commissie voor nucleaire voorzieningen daarvan op de hoogte brengen 

(artikel 13, derde lid, tweede zin, van dezelfde wet). De verzoekster in de zaak nr. 4730 was 

ten slotte ertoe gehouden het bedrag in rekening te brengen van de bijdragen die werden 

betaald « ter compensatie van het bedrag dat werd overgeschreven door de 

kernprovisievennootschap » (artikel 14, § 8, zevende lid, van dezelfde wet). 

 

 B.3.3.2.  Uit de stukken neergelegd door de Ministerraad in de zaak nr. 4730, door EDF 

Belgium in de zaak nr. 4735 en door S.P.E. in de zaak nr. 4738 blijkt dat Synatom, bij brief 

van 31 december 2008, de drie maatschappijen die de retributiebijdrage verschuldigd zijn, 

heeft verzocht haar een individuele bijdrage te betalen en dat op die datum die personen elk 

de gevorderde storting hebben verricht, terwijl dezelfde dag Synatom het bedrag van de 

repartitiebijdrage overdroeg naar de rijksbegroting. 

 

 Uit een stuk dat door de verzoekster in de zaak nr. 4730 werd overgelegd, blijkt nog dat 

de verzoekster in de zaak nr. 4738, bij dagvaarding van 29 juni 2009, een rechtsvordering 

heeft ingesteld voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die onder andere ertoe strekt 

Synatom te laten veroordelen tot terugbetaling van het bedrag van de individuele bijdrage die 

de verzoekster in de zaak nr. 4738 op 31 december 2008 aan Synatom heeft gestort. Die 

vordering is onder andere gegrond op de ongrondwettigheid van artikel 65 van de 

programmawet van 22 december 2008. 

 

 De situatie van de verzoekster in de zaak nr. 4730 kan dus rechtstreeks en ongunstig 

worden geraakt door de bepalingen waarvan zij de vernietiging vordert. 

 

 B.3.3.3.  Het beroep ingesteld in de zaak nr. 4730 is ontvankelijk. 

 

 

 Wat de bevoegdheid van het Hof betreft 

 

 B.4.1.  Volgens artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, gewijzigd bij artikel 2 van de bijzondere wet van 9 maart 2003, is het Hof bevoegd om 

uitspraak te doen op de beroepen tot vernietiging van een wet wegens schending van de regels 

die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 

bevoegdheid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, en wegens 
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schending van de artikelen van titel II « De Belgen en hun rechten » en van de artikelen 170, 

172 en 191 van de Grondwet. 

 

 Het is niet bevoegd om een wetskrachtige norm rechtstreeks te toetsen aan algemene 

beginselen, maar het kan ermee rekening houden wanneer ook de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet worden aangevoerd. 

 

 B.4.2.  Het tweede middel in de zaak nr. 4666 is onder meer afgeleid uit de rechtstreekse 

schending van een « beginsel van niet-retroactiviteit » en van een « beginsel van 

rechtszekerheid ». 

 

 Dat middel is in die mate onontvankelijk. 

 

 B.4.3.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het tweede middel in de zaak 

nr. 4735, in zoverre het is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met een « beginsel van rechtszekerheid ». 

 

 Dat middel is, rekening houdend met wat is gezegd in B.4.1, ontvankelijk. 

 

 

 Wat betreft andere aspecten van de ontvankelijkheid van bepaalde middelen in de zaken 

nrs. 4466, 4730, 4735 en 4738 

 

 B.5.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het tweede middel in de zaak 

nr. 4666, in het eerste onderdeel ervan, van het enige middel in de zaak nr. 4730, in het 

tweede onderdeel ervan, en van het derde middel geformuleerd in de zaken nrs. 4735 en 4738, 

in zoverre zij in werkelijkheid betrekking zouden hebben op de tweede zin van artikel 9, 

eerste lid, van de wet van 11 april 2003 - ingevoegd bij artikel 152 van de wet van 25 april 

2007 - dat niet wordt beoogd door de beroepen tot vernietiging die in die zaken zijn ingesteld. 

 

 B.5.2.  Uit de uiteenzetting van die middelen blijkt dat laatstgenoemde gericht zijn tegen 

de woorden « industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen » 

gebruikt in artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003. 
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 Die bepaling werd echter in die wet ingevoegd bij artikel 65 van de programmawet van 

22 december 2008, die expliciet wordt beoogd in de beroepen tot vernietiging ingesteld in de 

zaken nrs. 4666, 4730, 4735 en 4738. 

 

 De omstandigheid dat het deel van een wetsbepaling dat wordt bestreden op dezelfde 

wijze wordt geformuleerd als een vroegere wetsbepaling die niet wordt bestreden, en die dat 

nooit geweest is, maakt het niet mogelijk te besluiten tot de onontvankelijkheid van het 

middel dat betrekking heeft op de eerste bepaling. 

 

 B.5.3.  In zoverre zij betrekking hebben op de voormelde woorden van artikel 14, § 8, 

vierde lid, van de wet van 11 april 2003, zijn het eerste onderdeel van het tweede middel in de 

zaak nr. 4666, het tweede onderdeel van het enige middel in de zaak nr. 4730 en het derde 

middel in de zaken nrs. 4735 en 4738 ontvankelijk. 

 

 B.6.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoekster in de zaak nr. 4730 om de 

vernietiging te vorderen van artikel 65 van de programmawet van 22 december 2008, in 

zoverre het artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003 invoegt. 

 

 Vermits het beroep tot vernietiging, zoals in B.3.3 is aangegeven, ontvankelijk is, hoeft 

de verzoekster daarenboven niet te doen blijken van een belang bij het middel. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat de eventuele discriminatie met betrekking tot de vaststelling van de 

bijdrageplichtigen betreft 

 

 B.7.1.  In de zaak nr. 4666 blijkt uit de uiteenzetting van het eerste middel dat het een 

verschil in behandeling aanklaagt tussen, enerzijds, de kernexploitanten en de andere 

vennootschappen die een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door 

splijting van kernbrandstoffen en, anderzijds, de producenten van niet-nucleaire elektriciteit 

en de « andere spelers van de Belgische elektriciteitsmarkt », zoals de invoerders, de 

vervoerders, de distributeurs en de leveranciers van elektriciteit, alsook de andere 

tussenpersonen van de Belgische elektriciteitsmarkt. 
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 In de zaak nr. 4735 blijkt uit de uiteenzetting van het tweede onderdeel van het eerste 

middel dat het een verschil in behandeling aanklaagt tussen, enerzijds, de maatschappijen die 

de repartitiebijdrage verschuldigd zijn en, anderzijds, alle « andere spelers van de Belgische 

elektriciteitsmarkt ». 

 

 De pertinentie van de vergelijkingen die door de verzoeksters worden gemaakt, 

veronderstelt dat eerst de draagwijdte en het doel van de bestreden bepalingen worden 

onderzocht. 

 

 B.7.2.  In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet werd de maatregel vanuit 

de volgende overwegingen verantwoord : 

 

 « […] de in artikel 2, 5° beoogde kernexploitanten en in artikel 24, § 1 beoogde 
vennootschappen [hebben] onvoldoende nieuwe projecten en productie-eenheden in werking 
gesteld die het zouden kunnen mogelijk maken een evenwicht te vinden tussen vraag en 
aanbod inzake elektriciteit, en dus om tegemoet te komen aan de toekomstige noden van de 
verbruikers. 
 
 Het behoort bijgevolg de Federale Staat, en meer bepaald de minister van Klimaat en 
Energie, toe alle noodzakelijke maatregelen te treffen om zoveel als het kan en met eerbied 
voor zijn bevoegdheidsgrenzen de risico’s op onderinvestering te verminderen die van dien 
aard zijn dat ze de eindafnemers zouden kunnen benadelen » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1607/001, pp. 37-38). 
 

 « 2.  Uitgaven en investeringen inzake kernenergie 
 
 De federale overheid stelt vast dat de nucleaire uitbating rechtstreeks of onrechtstreeks 
uitgaven en investeringen met zich meebrengt. Deze kosten hebben onder meer betrekking op 
het nucleair onderzoek inzake stralingsbescherming, effecten van stralingsdoses, 
noodplanning, sociale aspecten van kernenergie, enz. Het is nodig dat de overheid op dit vlak 
de nodige kennis opbouwt en over de nodige actiemiddelen beschikt. Aangezien deze 
onderzoeksactiviteiten onafscheidelijk verbonden zijn met de nucleaire activiteiten in België, 
is het te verantwoorden dat de Belgische nucleaire elektriciteitsproducenten tussenkomen in 
de kosten ervan. De door dit hoofdstuk beoogde repartitiebijdrage laat dus toe om over de 
nodige middelen te beschikken voor de nodige kennisopbouw en actiemiddelen. Een 
versterking op dit vlak vereist, met name volgens het beginsel van ‘ de vervuiler betaalt ’ dat 
de kernexploitanten die in artikel 2, 5° en de andere vennootschappen die in artikel 24, § 1 
worden beoogd tot de lasten van dergelijke uitgaven en investeringen bijdragen. 
 
 Dit bedrag wordt derhalve voor de Staatsbegroting aangewend. Het is niet wenselijk deze 
lasten door de verbruiker te laten dragen. En het is in dit kader dat de repartitiebijdrage voor 
de Staatsbegroting moet worden aangewend » (ibid., p. 38). 
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 « De kernexploitanten die beoogd worden in artikel 2, 5° en de vennootschappen beoogd 
in artikel 24, § 1 hebben krachtens hun marktposities een belangrijk voordeel behaald. Het 
bedrag dat door dit hoofdstuk wordt beoogd, namelijk 250 miljoen euro, is onbeduidend ten 
opzichte van de aanzienlijke winst die door de productie van kernelektriciteit wordt 
gegenereerd, voortspruitend uit de versnelde afschrijving van de kerncentrales en die de 
eindafnemers hadden moeten toekomen » (ibid., pp. 39-40). 
 

 « Deze bijdrage eerbiedigt deze proportionaliteitsvereiste. De noden waaraan zij moet 
toelaten te voldoen zijn dringend en belangrijk. De lasten die zij doet dragen door de 
schuldenaars ervan zijn niet onredelijk, rekening houdend met de nagestreefde sociale en 
economische doelstellingen […], enerzijds niet buitensporig rekening houdend met de 
verantwoordelijkheid van de kernexploitanten en van de vennootschap[pen] die een aandeel 
hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen in het 
verval van het park van productie-eenheden voor elektrische energie en, anderzijds, de 
aanzienlijke winsten die zij genereren door de productie van elektrische energie door splijting 
van kernbrandstoffen » (ibid., p. 41). 
 

 « Voorts is het bedrag dat de federale Staat belangrijke middelen toestaat om haar 
politiek te voeren geenszins onevenredig vergeleken met winsten van de nucleaire sector, de 
noden van de Staat en de potentiële risico’s » (ibid., p. 42). 
 

 « [De] openbare dienstverplichting in hoofde van de kernprovisievennootschap […] is 
vereist, rekening houdend met de gekende risico’s van de laatste jaren in het kader van de 
exploitatie van kerncentrales en de veroudering van deze. De bevordering van de veiligheid 
op het vlak van ’s lands energievoorziening was ook vereist, rekening houdend met de 
verschillende rapporten en bevindingen over dit onderwerp, zoals toegelicht in de preambule 
[…] » (ibid., p. 44). 
 

 « […] De nagestreefde doelstellingen zijn essentieel; zij zijn ook het gevolg van de 
houding van de kernexploitanten die het park van productie-eenheden van elektrische energie 
hebben laten verkommeren. Bovendien vloeien voor deze exploitanten aanzienlijke winsten 
voort uit de productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen. In deze context 
moet de bijdrage vergezeld gaan van een boete met een voldoende afradend effect om hun 
schuldenaren te verplichten te betalen; de boete moet bijgevolg belangrijk zijn en moet 
dezelfde blijven in geval van beroep » (ibid., p. 47). 
 

 « De bijdrage zal tot gevolg hebben dat de producenten van wie de centrales 
afgeschreven zijn, meer kosten zullen hebben. Als zij deze kosten niet mogen doorrekenen 
aan de consument - wat moet gegarandeerd zijn - dan wordt het voor de overige producenten 
gemakkelijker om met hen in concurrentie te treden » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1607/016, p. 12). 
 

 B.7.3.  Wanneer de wetgever, in zulk een aangelegenheid, ervoor kiest die bijdrage op te 

leggen aan bepaalde categorieën van personen, past zijn benaderingswijze in het geheel van 

zijn economisch, fiscaal en energiebeleid. 
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 Het Hof zou de verschillen in behandeling die het gevolg zijn van de beleidskeuzen die 

hij heeft gemaakt, alleen kunnen afkeuren indien voor die beleidskeuzen klaarblijkelijk geen 

redelijke verantwoording bestaat. 

 

 B.7.4.  Uit wat voorafgaat volgt dat de wetgever vermocht te oordelen dat de 

kernexploitanten en de andere vennootschappen die een aandeel hebben in de industriële 

productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen zich in een situatie bevinden die 

verschillend is van die van de personen met wie de verzoeksters zich vergelijken. 

 

 B.8.  In de zaak nr. 4735 klaagt het « derde onderdeel » van het eerste middel de 

identieke behandeling aan die artikel 14, § 8, eerste lid, van de wet van 11 april 2003 

voorbehoudt aan, enerzijds, de verzoekster en, anderzijds, de twee andere personen op wie die 

bepaling daadwerkelijk van toepassing is. 

 

 In de zaak nr. 4738 klaagt het eerste middel de identieke behandeling aan die artikel 14, 

§ 8, vierde lid, van dezelfde wet voorbehoudt aan, enerzijds, de « kleine ondernemingen voor 

nucleaire elektriciteit » die de repartitiebijdrage verschuldigd zijn, en, anderzijds, de 

« dominante nucleaire operator ». 

 

 De kernexploitant en de twee andere vennootschappen die een aandeel hebben in de 

industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen, die door die twee 

middelen worden beoogd, bevinden zich niet in situaties die, ten aanzien van de bestreden 

bepalingen, wezenlijk verschillend zijn. Die drie bijdrageplichtigen hebben immers met elkaar 

gemeen dat zij over een aandeel beschikken in de industriële productie van elektriciteit door 

splijting van kernbrandstoffen. 

 

 B.9.1.  Uit de uiteenzetting van het eerste onderdeel van het eerste middel in de zaak 

nr. 4735 blijkt dat het Hof verzocht wordt uitspraak te doen over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10, 11 en 172, eerste lid, van de Grondwet, van artikel 65 van de programmawet van 

22 december 2008, in zoverre artikel 14, § 8, eerste lid, dat daarbij wordt ingevoegd in de wet 

van 11 april 2003, een verschil in behandeling invoert tussen, enerzijds, de in die bepaling 
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beoogde personen en, anderzijds, alle andere aan de vennootschapsbelasting onderworpen 

belastingplichtigen, waarbij enkel eerstgenoemden zijn gehouden tot de betaling van de bij die 

bepaling ingevoerde repartitiebijdrage. 

 

 B.9.2.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet sluiten niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een 

objectief criterium berust en het redelijk is verantwoord. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat er geen 

redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 

doel. 

 

 Artikel 172, eerste lid, van de Grondwet is een bijzondere toepassing, op fiscaal gebied, 

van die regel. 

 

 B.9.3.  De te dezen bestreden bepaling voert een repartitiebijdrage in die ten laste wordt 

gelegd van de kernexploitanten en van elke andere vennootschap die een aandeel bezit in de 

industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen (artikel 14, § 8, 

eerste lid, van de wet van 11 april 2003, in samenhang gelezen met artikel 24, § 1, eerste lid, 

van dezelfde wet). 

 

 Die bijdrage heeft tot doel « ’s lands energiepolitiek » en de maatregelen genomen door 

de regering te financieren, maatregelen die nodig zijn om de « uitgaven te dekken die nodig 

zijn om tussen te komen ten gunste van de investeringen op de elektriciteitsmarkt », « tot 

dekking van uitgaven en investeringen inzake kernenergie », « ter versterking van de 

bevoorradingszekerheid », « ter bestrijding van de stijgende energieprijzen » en ten slotte « ter 

verbetering van de mededinging op de energiemarkt in het voordeel van de consumenten en 

de industrie » (artikel 14, § 8, tweede lid, van de wet van 11 april 2003). 

 

 Alle aan de vennootschapsbelasting onderworpen belastingplichtigen bevinden zich niet 

in een vergelijkbare situatie ten aanzien van een dergelijke maatregel. 
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 B.9.4.  Het « eerste onderdeel » van het eerste middel in de zaak nr. 4735 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken betreft 

 

 B.10.1.  Uit de uiteenzetting van het eerste onderdeel van het tweede middel in de zaak 

nr. 4666, van het tweede onderdeel van het enige middel in de zaak nr. 4730, van het derde 

middel in de zaak nr. 4735 en van het derde middel in de zaak nr. 4738 blijkt dat het Hof 

wordt verzocht uitspraak te doen over de bestaanbaarheid, met artikel 170, § 1, van de 

Grondwet alsmede met artikel 16 van de Grondwet - in samenhang gelezen met artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens -, van 

artikel 65 van de programmawet van 22 december 2008, in zoverre de woorden « industriële 

productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen » van artikel 14, § 8, vierde lid, 

van de wet van 11 april 2003 precisie en duidelijkheid zouden missen, wat strijdig zou zijn 

met het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken. 

 

 B.10.2.  Dat beginsel uitgedrukt in artikel 170, § 1, van de Grondwet, vereist dat de bij de 

wet vastgestelde essentiële elementen van de belasting in voldoende duidelijke en precieze 

bewoordingen worden geformuleerd teneinde de belastingplichtige in staat te stellen het 

bedrag van de verschuldigde belasting te bepalen. 

 

 Artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, bepaalt dat 

niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op 

de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling. 

 

 B.10.3.  Het derde en het vierde lid van artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003, 

zoals het werd ingevoegd bij artikel 65 van de programmawet van 22 december 2008, 

bevatten de regels die de betrokken belastingplichtige in staat moeten stellen het bedrag van 

zijn « individuele bijdrage » te bepalen. 
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 De tekst van artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003 stelt duidelijk en 

precies dat het bedrag van de verschuldigde belasting afhankelijk is van de omvang van de 

« industriële productie van elektriciteit » door de belastingplichtige, en niet van zijn 

productiecapaciteit. 

 

 De woorden « industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen » 

worden ook gebruikt om de belastingplichtigen te definiëren op wie de repartitiebijdrage 

betrekking heeft (artikel 14, § 8, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 24, § 1, eerste 

lid, van de wet van 11 april 2003). Laatstgenoemden zijn echter vennootschappen die winst 

halen uit de productie van elektriciteit (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1607/001, 

p. 40), wat een daadwerkelijke productie van elektriciteit veronderstelt. 

 

 Artikel 14, § 8, vierde lid, van de wet van 11 april 2003 preciseert ook dat het aandeel in 

de industriële productie van elektriciteit op dezelfde wijze wordt berekend als het aandeel in 

de werkingskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, dat wordt berekend door 

de kernprovisievennootschap, met toepassing van artikel 9, eerste lid, tweede zin, van de wet 

van 11 april 2003. Uit een factuur van 21 december 2007 die door die vennootschap aan de 

verzoekster in de zaak nr. 4738 werd verstuurd en die door haar werd overgelegd in 

onderhavige zaak, blijkt dat dat laatste aandeel afhankelijk is van de daadwerkelijke 

elektriciteitsproductie en niet van de productiecapaciteit van die verzoekster. 

 

 Uit het voorgaande volgt dat de bestreden bepaling voldoet aan het wettigheidsbeginsel 

dat in de in B.10.2 vermelde grondwetsbepalingen is ingeschreven. 

 

 B.10.4.  Het eerste onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 4666, het derde middel 

in de zaak nr. 4735 en het derde middel in de zaak nr. 4738 zijn niet gegrond. 

 

 B.11.1.  Uit de uiteenzetting van het eerste onderdeel van het enige middel in de zaak 

nr. 4730 blijkt dat het Hof wordt verzocht uitspraak te doen over de bestaanbaarheid, met 

artikel 170, § 1, van de Grondwet, van artikel 64 van de programmawet van 22 december 

2008 en van de laatste vier leden van artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003, dat werd 

ingevoegd bij artikel 65 van dezelfde programmawet, in zoverre die bepalingen de 

invordering van de belasting zouden delegeren aan een privépersoon. 
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 B.11.2.  Bij artikel 170, § 1, van de Grondwet wordt de beslissing tot invoering van een 

belasting en de vaststelling van de essentiële elementen ervan voorbehouden aan de 

democratisch verkozen beraadslagende vergaderingen. 

 

 Dat artikel verbiedt de wetgever niet een privaatrechtelijke persoon, die overigens door 

de wet van 11 april 2003 reeds is belast met opdrachten van openbare dienst, te machtigen om 

ten bate van de Schatkist een belasting, zoals die welke het voorwerp vormt van de bestreden 

bepalingen, in te vorderen. 

 

 B.11.3.  Het eerste onderdeel van het enige middel in de zaak nr. 4730 is niet gegrond. 

 

 

 Wat het « beginsel van de niet-retroactiviteit van de fiscale wet » betreft 

 

 B.12.1.  Uit de uiteenzetting van het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak 

nr. 4666 en die van het tweede middel in de zaak nr. 4735 blijkt dat het Hof wordt verzocht 

zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10, 11 en 172, eerste lid, van de 

Grondwet, van artikel 65 van de programmawet van 22 december 2008, in zoverre de 

verwijzing naar « het laatste kalenderjaar » vervat in artikel 14, § 8, vierde lid, dat bij dat 

artikel wordt ingevoegd in de wet van 11 april 2003, aan de invoering van de 

repartitiebijdrage een retroactieve werking zou verlenen. 

 

 B.12.2.  Een fiscaalrechtelijke regel kan slechts als retroactief worden gekwalificeerd 

wanneer hij van toepassing is op feiten, handelingen en toestanden die definitief waren 

voltrokken op het ogenblik dat hij in werking is getreden. 

 

 B.12.3.  Uit artikel 14, § 8, eerste lid, van de wet van 11 april 2003 blijkt dat de 

repartitiebijdrage verschuldigd is door personen die een aandeel hebben in de industriële 

productie van elektriciteit door splitsing van kernbrandstoffen. 

 

 Zoals vermeld in B.2.3, is die bepaling in werking getreden op 29 december 2008, zodat 

de genoemde bijdrage enkel verschuldigd is door de personen die op die datum een aandeel 

hadden in die industriële productie van elektriciteit. 
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 De verwijzing naar het « laatste kalenderjaar » vervat in de bestreden bepaling heeft 

enkel betrekking op de berekening van het door elke belastingplichtige verschuldigde bedrag. 

Zij heeft niet tot doel de belastbare materie of de belastbare grondslag vast te stellen. De 

omstandigheid dat die periode dateert van vóór het ogenblik waarop de repartitiebijdrage 

werd ingevoerd, volstaat dus niet om van die laatste een fiscale maatregel met terugwerkende 

kracht te maken. 

 

 B.12.4.  Het tweede onderdeel van het tweede middel in de zaak nr. 4666 en het tweede 

middel in de zaak nr. 4735 zijn niet gegrond. 

 

 

 Wat het eigendomsrecht betreft 

 

 B.13.1.  Uit de uiteenzetting van het derde middel in de zaak nr. 4666, uit die van het 

derde onderdeel van het eerste middel in de zaak nr. 4735 en uit die van het tweede middel in 

de zaak nr. 4738 blijkt dat het Hof wordt verzocht uitspraak te doen over de bestaanbaarheid, 

met artikel 16 van de Grondwet - al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens -, van 

artikel 65 van de programmawet van 22 december 2008, in zoverre het globale bedrag van de 

repartitiebijdrage en het bedrag van de individuele bijdragen, bepaald in artikel 14, § 8, derde 

en vierde lid, van de wet van 11 april 2003, op willekeurige wijze zouden worden vastgesteld 

en een onredelijke inbreuk op de individuele vermogenssituatie van ieder van de 

belastingplichtigen zouden plegen. 

 

 B.13.2.1.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 
en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens bepaalt : 
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 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die analoog is met 

die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk 

geheel met diegene die zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn 

toetsing van de bestreden bepalingen, rekening houdt met de eerstgenoemde. 

 

 B.13.2.2.  Een belasting vormt in beginsel een inmenging in het recht op het ongestoord 

genot van de eigendom. 

 

 Die inmenging is enkel verenigbaar met dat recht indien ze een redelijk verband van 

evenredigheid heeft tot het nagestreefde doel, dit wil zeggen indien ze het billijke evenwicht 

tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van dat recht niet 

verbreekt. Ofschoon de fiscale wetgever over een ruime beoordelingsmarge beschikt, schendt 

een belasting bijgevolg dat recht, indien ze op de belastingplichtige een buitengewone last 

doet wegen of fundamenteel afbreuk doet aan zijn financiële situatie (EHRM, 31 januari 

2006, Dukmedjian t. Frankrijk, §§ 52-54; EHRM, beslissing, 15 december 2009, Tardieu de 

Maleissye e.a. t. Frankrijk). 

 

 B.13.3.1.  De repartitiebijdrage vormt een inmenging in het recht op het ongestoord genot 

van de eigendom van de kernexploitanten en van de andere vennootschappen die een aandeel 

hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen. 

 

 Die belasting heeft tot doel ’s lands energiepolitiek te financieren, zoals de door de 

Regering genomen maatregelen om noodzakelijke investeringen op de 

elektriciteitsproductiemarkt te bevorderen, de uitgaven en investeringen inzake 

kernexploitatie te dekken, de bevoorradingszekerheid op het vlak van elektriciteit te 

versterken, de stijgende energieprijzen te bestrijden en de mededinging op de energiemarkt in 

het voordeel van de consumenten en de industrie te verbeteren (artikel 14, § 8, tweede lid, van 
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de wet van 11 april 2003; Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1607/001, pp. 36-40 en 

44-45; ibid., DOC 52-1607/016, p. 5; Parl. St., Senaat, 2008-2009, nr. 1050/4, p. 7). 

 

 De wetgever vermocht het bedrag van de repartitiebijdrage « onbeduidend » te achten ten 

aanzien van de « aanzienlijke winst die door de productie van kernelektriciteit wordt 

gegenereerd » vanwege de versnelde afschrijving van de kerncentrales waarvan de 

eindafnemer niet heeft kunnen profiteren (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1607/001, 

p. 40). Rekening houdend met die winst en met de « verantwoordelijkheid van de 

kernexploitanten en van de vennootschap[pen] die een aandeel hebben in de industriële 

productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen in het verval van het park van 

productie-eenheden voor elektrische energie », vermocht hij te oordelen dat de last niet 

« buitensporig » is (ibid., p. 41). 

 

 B.13.3.2.  Het bedrag van de individuele bijdragen wordt niet op willekeurige wijze 

vastgesteld, vermits het afhankelijk is van het aandeel van elke bijdrageplichtige in de 

industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen (artikel 14, § 8, 

vierde lid, ingevoegd bij artikel 65 van de wet van 11 april 2003). 

 

 B.13.3.3.  Uit wat voorafgaat, blijkt dat de bestreden bepalingen op de maatschappijen 

die de repartitiebijdrage verschuldigd zijn, geen buitensporige last doen wegen en niet 

fundamenteel afbreuk doen aan hun financiële situatie, zodat het billijke evenwicht tussen de 

vereisten van het algemeen belang en die van het recht op het ongestoord genot van de 

eigendom niet wordt verbroken. 

 

 B.13.4.  Het derde middel in de zaak nr. 4666, het derde onderdeel van het eerste middel 

in de zaak nr. 4735 en het tweede middel in de zaak nr. 4738 zijn niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 maart 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4705 

 
 

Arrest nr. 33/2010 
van 22 april 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 40, § 6, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vóór de wijziging ervan bij artikel 19 van de wet van 25 april 2007, gesteld door 

de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van 

voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 193.108 van 8 mei 2009 in zake Maria Emperatriz Bermeo Caicedo tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 mei 2009, 
heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt het vroegere artikel 40, § 6, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
in zoverre het een voorwaarde oplegt van tenlasteneming van de bloedverwanten in de 
opgaande lijn door het kind, in die zin geïnterpreteerd dat het minderjarige Belgische kind 
wiens bloedverwanten in de opgaande lijn die niet de Belgische nationaliteit hebben, niet te 
zijnen laste zijn, ofwel ervan moet afzien te leven in het land waarvan het de nationaliteit 
heeft, ofwel ervan moet afzien te leven met zijn ouders indien die laatstgenoemden beslissen 
terug te keren naar hun land van herkomst, artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Maria Emperatriz Bermeo Caicedo, die keuze van woonplaats doet te 1060 Brussel, 
Théodore Verhaegenstraat 115; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Philippe, advocaat bij de balie te Brussel, voor 
Maria Emperatriz Bermeo Caicedo; 
 
 .  Mr. P. Lejeune en Mr. S. Matray loco Mr. D. Matray, advocaten bij de balie te Luik, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters M. Melchior en T. Merckx-Van Goey verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Maria Emperatriz Bermeo Caicedo heeft bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
administratief cassatieberoep ingediend tegen een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 
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 Dat beroep, toelaatbaar verklaard door de Raad van State, heeft betrekking op een arrest tot verwerping van 
de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring ingediend tegen een beslissing tot weigering van 
vestiging. 
 
 De Raad van State beslist aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen en verwerpt het 
beroep voor het overige. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 Standpunt van Maria Emperatriz Bermeo Caicedo 
 
 A.1.  De voorwaarde die is vastgelegd in de in het geding zijnde bepaling en die inhoudt dat de 
bloedverwant in de opgaande lijn ten laste moet zijn van de persoon met de Belgische nationaliteit, is kennelijk 
niet verenigbaar met artikel 22 van de Grondwet en met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens. 
 
 Immers, door te stellen dat de moeder van een minderjarig Belgisch kind die niet werkt, geen verblijf in 
België kan verkrijgen omdat zij niet ten laste is van haar kind, terwijl zij over dat kind het ouderlijk gezag 
uitoefent en instaat voor diens voornaamste huisvesting, ontneemt de wetgever elk nuttig effect aan het recht 
voor het kind om waardig te leven in zijn eigen land en er te worden opgevoed. De Belgische nationaliteit van 
dat kind maakt het hem noch zijn familie mogelijk te verblijven in het land waarvan hij onderdaan is. 
 
 In dat opzicht dient rekening te worden gehouden met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen en in het bijzonder met het arrest C-200/02, gewezen op 19 oktober 2004, dat aan de 
ouder van een jonge minderjarige gemeenschapsonderdaan voor wie deze ouder zorgt, het recht toekent om met 
hem te verblijven in de ontvangende lidstaat. De wetgever heeft echter gewild dat de familie van de Belg de 
gunstigste bepalingen kon genieten die in het Europees recht inzake verblijf zijn gedefinieerd. 
 
 A.2.  De in het geding zijnde bepaling brengt eveneens een discriminatie teweeg onder de Belgische 
kinderen, naargelang hun ouders al dan niet beschikken over een verblijfsrecht. De gelijkstelling van de familie 
van de Belg met de familie van iedere gemeenschapsonderdaan houdt in dat de bloedverwant in de opgaande lijn 
van een Belg die zich zou bevinden in een situatie die vergelijkbaar is met die welke aanleiding heeft gegeven tot 
het voormelde arrest C-200/02, het verblijfsrecht moet kunnen genieten. In die zaak was de bloedverwant in de 
opgaande lijn echter niet ten laste van zijn kind. 
 
 De kwestie van de bestaansmiddelen lijkt te dezen overigens niet relevant, in zoverre het recht op de 
Belgische nationaliteit van het kind niet afhankelijk is van het bezit van toereikende middelen en in zoverre 
artikel 22 van de Grondwet evenmin een dergelijke voorwaarde vaststelt. Die oplossing lijkt eveneens 
verantwoord in het licht van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 3, 
lid 1, van het Vierde Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, dat de uitzetting, door een Staat, van zijn onderdanen 
verbiedt. 
 
 A.3.  De noodzaak om de daadwerkelijke aanwezigheid van de ouders aan de zijde van het Belgische 
minderjarige kind te waarborgen, vormt een positieve verplichting die voortvloeit uit artikel 22 van de Grondwet 
en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, tenzij de niet-naleving van die verplichting 
die een inmenging zou vormen, voldoet aan de voorwaarden van artikel 8, lid 2, van dat Verdrag. 
 
 In het onderhavige geval heeft het kind, sinds zijn geboorte, sociale betrekkingen ontwikkeld met Belgische 
of buitenlandse personen die in België leven en in voorkomend geval een belangrijke rol spelen in zijn 
opvoeding en zijn ontwikkeling. 
 
 Artikel 22bis van de Grondwet en de artikelen 3 en 6, lid 2, van het Internationaal Verdrag inzake de 
rechten van het kind bepalen dat de belangen van de minderjarige de eerste overweging vormen. Artikel 7 van 
hetzelfde Verdrag bevestigt het recht voor een kind om door zijn of haar ouders te worden verzorgd, terwijl 
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artikel 8, lid 1, ervan bepaalt dat de Staten zich verbinden tot eerbiediging van het recht van het kind om zijn of 
haar familiebetrekkingen te behouden. De Staten die partij zijn, waken, op grond van artikel 9 ervan, eveneens 
erover dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil. Ten slotte bepaalt artikel 10 van 
datzelfde Verdrag dat elke aanvraag door een kind of zijn ouders om een Staat die partij is, voor 
gezinshereniging binnen te gaan, door de Staat met welwillendheid, menselijkheid en spoed wordt behandeld. 
 
 Artikel 3, lid 2, onder a), van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 
bevestigt soortgelijke waarborgen. 
 
 A.4.  In haar memorie van antwoord merkt de verzoekende partij voor de Raad van State voorts op dat geen 
rekening moet worden gehouden met het gegeven dat haar geen bevel is betekend om het grondgebied te 
verlaten. Daar zij niet wettig in België verblijft, blijft zij immers in een toestand van rechteloosheid, vermits haar 
aanvraag om machtiging tot verblijf nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing. Zij kan dus geen 
aanspraak maken op werk, noch op een eerbiedwaardig privéleven in België. De verzoekster heeft overigens 
geantwoord op de brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 14 april 2009 betreffende haar aanvraag om 
machtiging tot verblijf. Zij geeft dus blijk van de vereiste zorgvuldigheid. 
 
 A.5.  In haar memorie van antwoord maakt de verzoekster voor de verwijzende rechter ook gewag van een 
omzendbrief van 19 juli 2009 getiteld « Instructie betreffende de toepassing van het oude Artikel 9, lid 3 en het 
Artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 ». Die omzendbrief bepaalt dat sommige specifieke humanitaire 
situaties, waaronder de omstandigheid dat de vreemdeling die ouder is van een Belgisch minderjarig kind en die 
met zijn kind een reëel en effectief gezin vormt, de toekenning van een machtiging tot verblijf kunnen 
verantwoorden. 
 
 De aanneming van die omzendbrief zou het ongepaste karakter van het vroegere artikel 40 van de in het 
geding zijnde wet aantonen. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.6.  Na te hebben herinnerd aan de draagwijdte van het recht op het privéleven, in het licht van de 
rechtspraak van zowel het Hof als van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen, is de Ministerraad van mening dat de inmenging in het recht op het 
privéleven, veroorzaakt door de in het geding zijnde bepaling, niet zonder redelijke verantwoording is. 
 
 Zoals zij door de verwijzende rechter wordt voorgesteld, houdt de betwiste inmenging een alternatief in. 
Ofwel ziet het Belgisch kind ervan af in België te leven, ofwel ziet het ervan af met zijn ouders te leven. In de 
huidige toestand wordt de verzoekster voor de verwijzende rechter echter geenszins geconfronteerd met het 
risico om werkelijk en zeer binnenkort het grondgebied te worden uitgezet, vermits geen enkel bevel om het 
grondgebied te verlaten aan haar is betekend. Integendeel, de Dienst Vreemdelingenzaken heeft haar op 14 april 
2009 een brief gestuurd waarin zij wordt gewezen op de stappen die moeten worden gedaan om een 
verblijfsvergunning te verkrijgen. De verzoekster voor de Raad van State heeft aan dat verzoek evenwel geen 
gevolg gegeven. 
 
 Zoals zij door de verzoekster voor de Raad van State wordt voorgesteld, bestaat de betwiste inmenging in 
het feit dat zij, wegens de administratieve handeling waarvan zij de wettigheid voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen heeft betwist, moet onderduiken en in een situatie van onzekerheid wordt geplaatst. 
Die inmenging vloeit evenwel niet voort uit de in het geding zijnde bepaling, en zelfs niet uit de beslissing tot 
weigering van vestiging die de Dienst Vreemdelingenzaken ter uitvoering van de wet heeft genomen, maar uit 
een keuze van de verzoekster voor de verwijzende rechter, die het opportuun heeft geacht zichzelf in de door 
haar beschreven situatie te plaatsen. Zij zou immers een aanvraag tot gezinshereniging hebben kunnen indienen. 
Voor het overige leeft zij ondergedoken sinds zij het Belgische grondgebied is binnengekomen. Zij heeft echter 
meer dan drie jaar gewacht om een aanvraag tot regularisatie van haar verblijf in te dienen. Bovendien heeft zij 
geen gevolg gegeven aan de instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken in verband met haar aanvraag om 
machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, derde lid, van de in het geding zijnde wet. 
 
 A.7.  De bij de in het geding zijnde bepaling opgelegde voorwaarde om ten laste te zijn van de 
bloedverwant in de nederdalende lijn, is evenmin in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Het door de wetgever 
nagestreefde doel bestond immers erin de familieleden van de Belg de gunstigere bepalingen te laten genieten 
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die in het gemeenschapsrecht zijn gedefinieerd, teneinde discriminaties in omgekeerde zin te voorkomen. Het 
gemeenschapsrecht waakt echter erover te vermijden dat voor het systeem van maatschappelijke bijstand van het 
gastland een te grote last ontstaat. Dat doel is gewettigd in het licht van artikel 22 van de Grondwet en artikel 8.2 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 In abstracto zou weliswaar kunnen worden aangevoerd dat de wetgever dat doel zou hebben kunnen bereikt 
door financiële vereisten op te leggen aan de ouders en niet aan het kind zelf. Het is overigens in die zin dat de 
wetgeving is geëvolueerd. Te dezen kan die grief niettemin niet worden geformuleerd. De verzoekster voor de 
verwijzende rechter heeft immers aangevoerd dat zij het recht op vestiging kan genieten in haar enkele 
hoedanigheid van bloedverwant in de opgaande lijn van haar Belgisch kind en gesteld dat zij aanspraak kan 
maken op de lering van het arrest C-200/02 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De Raad 
van State heeft, in een arrest dat gezag van gewijsde heeft, haar verzoek op dat punt echter verworpen. Die 
stellingname is gedekt door het gezag van gewijsde. Er dient dus te worden beschouwd dat, voor de toepassing 
van de in het geding zijnde bepaling, de verzoekster voor de verwijzende rechter niet over voldoende middelen 
beschikt, hetgeen in elke hypothese uitsluit dat zij een maatregel van gezinshereniging kan genieten. 
 
 Ten overvloede merkt de Ministerraad nog op dat de verzoekster voor de verwijzende rechter zich niet 
bevindt in een situatie die valt onder het toepassingsgebied van richtlijn 2004/38/EG en dat de rechtspraak van 
het Hof van Justitie hoe dan ook geenszins het bestaan van een automatisch verblijfsrecht bevestigt. Integendeel, 
zij sluit dat precies uit wanneer die situatie een financiële last voor de overheid zou teweegbrengen. 
 

 

- B – 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 40, § 6, van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna : de wet van 15 december 1980), vóór de wijziging 

ervan bij artikel 19 van de wet van 25 april 2007. 

 

 In de versie van vóór de wijziging ervan bij artikel 19 van de wet van 25 april 2007, 

bepaalde artikel 40 van de wet van 15 december 1980 : 

 

 « § 1.  Onverminderd de bepalingen vervat in de verordeningen van de Raad en van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen en de meer voordelige bepalingen waarop de 
E.G-vreemdeling zou kunnen aanspraak maken, zijn de hierna volgende bepalingen op hem 
toepasselijk. 
 
 § 2.  Voor de toepassing van deze wet wordt onder E.G.-vreemdeling verstaan, iedere 
onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen die verblijft in of zich begeeft 
naar het Rijk en die : 
 
 1°  hetzij er een werkzaamheid in loondienst of anders dan in loondienst uitoefent of 
voornemens is uit te oefenen; 
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 2°  hetzij er het verrichten van diensten geniet of voornemens is te genieten; 
 
 3°  hetzij er het recht op voortgezet verblijf geniet of voornemens is te genieten; 
 
 4°  hetzij er het verblijfsrecht geniet of voornemens is te genieten na een 
beroepswerkzaamheid in de Gemeenschap te hebben beëindigd; 
 
 5°  hetzij er als hoofdbezigheid een beroepsopleiding volgt of voornemens is te volgen in 
een erkende onderwijsinstelling; 
 
 6°  hetzij tot geen van de in het 1° tot het 5° bedoelde categorieën behoort.  
 
 § 3.  Tenzij deze wet anders bepaalt, worden de hierna volgende personen, van welke 
nationaliteit ook, met de in § 2, 1°, 2° en 3°, bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij 
zich met hem vestigen of komen vestigen : 
 
 1°  zijn echtgenoot; 
 
 2°  zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, beneden 21 
jaar of die te hunnen laste zijn; 
 
 3°  zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste 
zijn; 
 
 4°  de echtgenoot van de personen bedoeld in het 2° en het 3°. 
 
 § 4.  Tenzij deze wet anders bepaalt, worden de hierna volgende personen, van welke 
nationaliteit ook, met de in § 2, 4° en 6°, bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij 
zich met hem vestigen of komen vestigen : 
 
 1°  zijn echtgenoot; 
 
 2°  zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen 
laste zijn; 
 
 3°  zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste 
zijn; 
 
 4°  de echtgenoot van de personen bedoeld in het 2° en het 3°. 
 
 § 5.  Tenzij deze wet anders bepaalt, worden zijn echtgenoot en zijn kinderen of die van 
zijn echtgenoot die zij te hunnen laste hebben, van welke nationaliteit ook, met de in § 2, 5°, 
bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij zich met hem vestigen of komen vestigen. 
 
 § 6.  Met de E.G.-vreemdeling worden eveneens gelijkgesteld, de echtgenoot van een 
Belg die zich met hem vestigt of komt vestigen, alsook hun bloedverwanten in de 
nederdalende lijn beneden 21 jaar of die te hunnen laste zijn, hun bloedverwanten in de 
opgaande lijn die te hunnen laste zijn, en de echtgenoot van die bloedverwanten in de 
nederdalende en in de opgaande lijn, die zich met hen vestigen of komen vestigen ». 
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 B.1.2.  Vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 april 2007 bepaalden de artikelen 42 en 43 

van de wet van 15 december 1980, in verband met het verblijfsrecht van de 

gemeenschapsonderdanen : 

 

 « Art. 42.  Het recht op verblijf wordt erkend aan de E.G.-vreemdeling in de voorwaarden 
en voor de duur door de Koning bepaald overeenkomstig de verordeningen en de richtlijnen 
van de Europese Gemeenschappen. 
 
 Dit recht op verblijf wordt geconstateerd door een vergunning afgegeven in de gevallen 
en volgens de modaliteiten door de Koning bepaald overeenkomstig die verordeningen en 
richtlijnen. 
 
 De beslissing betreffende de afgifte van de verblijfsvergunning wordt zo spoedig 
mogelijk genomen en uiterlijk binnen zes maanden na de aanvraag. 
 
 Art. 43.  De binnenkomst en het verblijf mogen aan de E.G.-vreemdeling slechts 
geweigerd worden om redenen van openbare orde, van openbare veiligheid of van 
volksgezondheid en zulks binnen de hiernavermelde perken : 
 
 1°  de redenen mogen niet ingeroepen worden voor economische doeleinden; 
 
 2°  de maatregelen van openbare orde of van openbare veiligheid moeten uitsluitend 
gegrond zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokkene en het bestaan van strafrechtelijke 
veroordelingen vormt op zichzelf geen motivering van deze maatregelen; 
 
 3°  het verval van het document dat de binnenkomst en het verblijf op het Belgisch 
grondgebied heeft toegelaten, kan op zichzelf de verwijdering van het grondgebied niet 
wettigen; 
 
 4°  alleen ziekten en gebreken vermeld in de bij deze wet gevoegde lijst kunnen een 
weigering van binnenkomst op het grondgebied of van afgifte van de eerste 
verblijfsvergunning wettigen. Na afgifte van dergelijke vergunning kan geen ziekte noch 
gebrek de weigering tot vernieuwing van de verblijfsvergunning of de verwijdering van het 
grondgebied wettigen ». 
 

 Die bepalingen bevinden zich in hoofdstuk I, met als opschrift « Vreemdelingen, 

onderdanen van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen, hun familieleden en 

vreemdelingen, familieleden van een Belg », van titel II « Aanvullende en afwijkende bepalingen 

betreffende bepaalde categorieën van vreemdelingen » van de wet van 15 december 1980.  

 

 B.2.1.  Artikel 40, § 6, van de wet van 15 december 1980 stelde de vreemde bloedverwanten 

in de opgaande lijn van een Belg, die ten laste zijn van laatstgenoemde en die zich met hem 

vestigen of komen vestigen, gelijk met de gemeenschapsonderdanen; die bepaling maakte geen 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1980121530&la=N&ver_arch=045&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=2&table_name=WET&text1=toegang&fromtab=wet_all&nl=n&imgcn.x=27&DETAIL=1980121530%2FN&nm=1980121550&imgcn.y=7&ddda=1980&sql=dd+%3D+date%271980-12-15%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27toegang%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27toegang%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&rech=3&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=15&row_id=1&caller=archive&dddm=12#Art.42#Art.42
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?cn=1980121530&la=N&ver_arch=045&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&numero=2&table_name=WET&text1=toegang&fromtab=wet_all&nl=n&imgcn.x=27&DETAIL=1980121530%2FN&nm=1980121550&imgcn.y=7&ddda=1980&sql=dd+%3D+date%271980-12-15%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27toegang%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27toegang%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&rech=3&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=15&row_id=1&caller=archive&dddm=12#Art.44#Art.44
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enkel onderscheid naargelang de familieleden zelf gemeenschapsonderdanen of onderdanen van 

een derde land waren. 

 

 De in het geding zijnde bepaling had tot gevolg dat de bloedverwanten in de opgaande lijn, 

onderdanen van niet-lidstaten van de Europese Unie, van een Belg, het verblijfsrecht van de 

Europese onderdanen genoten, zoals werd bepaald in de artikelen 42 en 43 van de wet van 

15 december 1980, met verwijzing naar de « verordeningen en richtlijnen van de Europese 

Gemeenschappen », op voorwaarde dat zij « ten laste » zijn van hun Belgisch kind. 

 

 B.2.2.  Dat verblijfsrecht van de vreemde bloedverwanten in de opgaande lijn is dus een 

afgeleid recht, dat werd toegekend om reden van de hoedanigheid van een andere persoon, te 

dezen hun kind met Belgische nationaliteit.  

 

 

 Ten aanzien van de prejudiciële vraag 

 

 B.3.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid, met artikel 22 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, van de voorwaarde van tenlasteneming van de bloedverwanten 

in de opgaande lijn door het kind, bedoeld in artikel 40, § 6, van de wet van 15 december 

1980, vóór de wijziging ervan bij artikel 19 van de wet van 25 april 2007, indien die bepaling 

wordt geïnterpreteerd « in die zin […] dat het minderjarige Belgische kind wiens 

bloedverwanten in de opgaande lijn die niet de Belgische nationaliteit hebben, niet te zijnen 

laste zijn, ofwel ervan moet afzien te leven in het land waarvan het de nationaliteit heeft, 

ofwel ervan moet afzien te leven met zijn ouders indien die laatstgenoemden beslissen terug 

te keren naar hun land van herkomst ». 

 

 B.4.  De prejudiciële vraag heeft dus betrekking op de gevolgen, voor het minderjarige 

Belgische kind van vreemde ouders die niet te zijnen laste zijn, van het feit dat de voorwaarde 

van « tenlasteneming » door de Belg van zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, bedoeld in 

de in het geding zijnde bepaling, niet kan worden vervuld en dat het verblijfsrecht bijgevolg 

niet kan worden toegekend aan de vreemde ouders van het Belgische kind, in die enkele 

hoedanigheid. 
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 Ten aanzien van de feitelijke situatie voor de verwijzende rechter 

 

 B.5.  De verzoekster voor de verwijzende rechter, met Ecuadoraanse nationaliteit, is de 

moeder van een kind aan wie de Belgische nationaliteit is toegekend met toepassing van 

artikel 10 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, vóór de wijziging ervan bij de wet 

van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. Krachtens die bepaling werd aan het 

kind de Belgische nationaliteit toegekend. 

 

 B.6.  Op het ogenblik van de uitspraak van de verwijzingsbeslissing verbleef de 

verzoekster voor de verwijzende rechter illegaal in het land en vroeg zij een recht van 

vestiging aan overeenkomstig artikel 40, § 6, van de wet van 15 december 1980. Bij brief van 

1 maart 2010 heeft de Ministerraad het Hof ervan in kennis gebracht dat de verzoekster 

voortaan gemachtigd is tot een onbeperkt verblijf met toepassing van de artikelen 9, § 3, en 13 

van de wet van 15 december 1980. 

 

 Gelet op dat nieuwe element dient de zaak naar de verwijzende rechter te worden 

teruggezonden, teneinde hem in staat te stellen te bepalen welke weerslag die wijziging van 

status op het aan hem voorgelegde geschil heeft. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zendt de zaak terug naar de verwijzende rechter. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 22 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4719 

 
 

Arrest nr. 34/2010 
van 22 april 2010 

 
 

 
A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 33 van de wet van 22 december 2008 

houdende diverse bepalingen (I) (Wijziging van de wet van 12 juli 1973 betreffende het statuut 

van de vrijwilligers van het actief kader van de Krijgsmacht), ingesteld door Anje Ranson. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, en de 

rechters R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de 

griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 mei 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juni 2009, heeft Anje Ranson, wonende te 
3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 737, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 33 van de 
wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) (Wijziging van de wet van 12 juli 
1973 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de Krijgsmacht), 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2008, vierde editie. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 maart 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Malumgré, advocaat bij de balie te Hasselt, voor de verzoekende partij; 
 
 .  kolonel R. Gerits, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang 
 
 A.1.1.  De verzoekende partij voert aan dat zij door het bestreden artikel 33 van de wet van 22 december 
2008 houdende diverse bepalingen (I) voor de verdere bevordering in het beroepskader van militairen 54 maanden 
anciënniteit verliest, waardoor zij zowel een materieel als een moreel nadeel ondervindt. 
 
 De bestreden bepaling zou door de wetgever zijn aangenomen met het doel het beroep tot nietigverklaring 
dat zij had ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beslissing van het 
Ministerie van Landsverdediging waardoor zij voor bevordering in de hogere graad een anciënniteitsverlies van 
54 maanden oploopt, als ongegrond te doen afwijzen. 
 
 A.1.2.  De verzoekende partij meent dat artikel 33 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, gelezen in 
samenhang met artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en met de grondwettelijke beginselen van rechtszekerheid en 
non-retroactiviteit, omdat voormeld artikel de temporele werking van artikel 7bis van de wet van 12 juli 1973 
wijzigt, waardoor afbreuk wordt gedaan aan reeds verworven rechten. 
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 Ingevolge artikel 33 van de wet van 22 december 2008 ontstaat er, volgens de verzoekende partij, een 
onvoorzienbare en ongerechtvaardigde onderscheiden behandeling voor de procedures waarover de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State reeds uitspraak heeft gedaan (zie het arrest nr. 181.152 van 17 maart 
2008) en de procedures waarbij een beroep tot nietigverklaring nog hangende is. De door de verzoekster in 2002 
ingeleide procedure zal als ongegrond dienen te worden afgewezen, waardoor zij definitief 54 maanden 
anciënniteit verliest, terwijl haar collega-militair ingevolge het arrest nr. 181.152 van de Raad van State die 
maanden niet verliest. 
 
 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft in haar advies met betrekking tot de bestreden bepaling 
gesteld : 
 
 « Daar de maatregel die beoogd wordt in artikel 64 van het voorontwerp uitwerking moet hebben met ingang 
van 15 augustus 1994, spreekt het van zelf dat die terugwerking naar behoren moet kunnen worden 
gerechtvaardigd in het licht van de rechtspraak terzake van het Grondwettelijk Hof, en geen enkele omstandigheid 
kan als rechtvaardiging dienen voor het feit dat de wetgever ingaat tegen eventuele rechterlijke beslissingen die in 
kracht van gewijsde zijn gegaan » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1608/001, p. 280). 
 
 Volgens verzoekster bestaat er derhalve geen behoorlijke rechtvaardiging voor de terugwerkende kracht van 
de bestreden bepaling. 
 
 A.2.  De Ministerraad merkt allereerst op dat de verzoekende partij uitgaat van een foutieve opvatting van 
artikel 33 van de wet van 22 december 2008. De verzoekende partij stelt dat zij door de bestreden bepaling voor 
een verdere bevordering 54 maanden anciënniteit verliest, maar die vaststelling is, volgens de Ministerraad, niet 
correct. Artikel 33 van de voormelde wet voorziet enkel erin dat de anciënniteit in de graad van korporaal of in 
een gelijkwaardige graad van de aanvullingsvrijwilliger, die wordt opgenomen in de categorie van de 
beroepsvrijwilligers, niet kan aanvangen op een vroegere datum dan die van de beroepsvrijwilligers van de 
normale werving. 
 
 Bovendien berust het anciënniteitsverlies van de verzoekende partij op een beslissing van het bestuur van 
30 april 2002 die wordt aangevochten voor de Raad van State en die is gegrond op artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 9 juni 1999 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie en de sociale promotie naar 
een hogere personeelscategorie. 
 
 Zelfs al wordt aangenomen dat het anciënniteitsverlies van 54 maanden voortvloeit uit artikel 33, dan nog 
zou moeten worden vastgesteld dat de verzoekende partij heeft nagelaten om artikel 51 van de wet van 
22 december 2008, dat aan artikel 33 terugwerkende kracht verleent, te bestrijden, waardoor zij geen belang heeft 
bij het door haar ingediende beroep. 
 
 A.3.  In haar memorie van antwoord bevestigt de verzoekende partij dat, volgens haar, artikel 33 de 
temporele werking van artikel 7bis van de wet van 12 juli 1973 regelt, waardoor enkel dat bestreden artikel 
afbreuk doet aan de reeds eerder verworven rechten en niet artikel 51. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel 33 van de wet van 

22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I). Dat artikel bepaalt : 

 

 « Artikel 7bis van de wet van 12 juli 1973 betreffende het statuut van de vrijwilligers van 
het actief kader van de Krijgsmacht, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1994, wordt aangevuld 
met een lid, luidende : 
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 ‘ De anciënniteit in de graad van korporaal of in een gelijkwaardige graad van de 
aanvullingsvrijwilliger, opgenomen in de categorie van de beroepsvrijwilligers, kan niet 
aanvangen op een vroegere datum dan deze van de beroepsvrijwilliger van de normale 
werving. De Koning bepaalt de nadere regels betreffende het aanvangen van deze 
anciënniteit. ’ ». 
 

 B.1.2.  Artikel 51 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) 

bepaalt : 

 

 « Artikel 33 heeft uitwerking met ingang van 15 augustus 1994 ». 
 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partij 

 

 B.2.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de verzoekende partij geen belang heeft bij het 

door haar ingestelde beroep tot vernietiging omdat, enerzijds, het anciënniteitsverlies niet 

voortvloeit uit het bestreden artikel 33, maar uit het Bulletin van het Personeel van het 

Ministerie van Landsverdediging van 30 april 2002, en omdat, anderzijds, indien zou worden 

aangenomen dat het anciënniteitsverlies toch voortvloeit uit artikel 33, de terugwerkende 

kracht aan artikel 33 wordt verleend door artikel 51 van de voormelde wet, dat echter niet 

wordt bestreden. 

 

 B.2.2.  Hoewel het anciënniteitsverlies van de verzoekende partij in se voortvloeit uit het 

Bulletin van het Personeel van 30 april 2002, waartegen een beroep tot nietigverklaring is 

ingesteld bij de Raad van State, vormt het bestreden artikel 33 van de wet van 22 december 

2008 de wettelijke grondslag van de in de bestreden bestuurshandeling vastgestelde 

anciënniteit. Artikel 51 van de voormelde wet heeft tot gevolg dat de nieuwe 

anciënniteitsregeling niet enkel voor toekomende situaties geldt, maar tevens, met ingang van 

15 augustus 1994, voor alle anciënniteitsvaststellingen in de graad van korporaal bij overgang 

van aanvullingsvrijwilliger naar beroepsvrijwilliger. 

 

 Wanneer het bestreden artikel 33 zou worden vernietigd, zou het aangevochten Bulletin 

van het Personeel zijn wettelijke grondslag verliezen, waardoor de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State de aangevochten beslissing zou kunnen vernietigen. 
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 B.2.3.  Derhalve heeft de verzoekende partij belang bij het door haar ingestelde beroep. 

 

 B.3.  Het Hof wordt verzocht uitspraak te doen over de bestaanbaarheid van artikel 33 van 

de wet van 22 december 2008 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en met de beginselen van rechtszekerheid en 

niet-retroactiviteit, in zoverre het bestreden artikel de temporele werking van artikel 7bis van 

de wet van 12 juli 1973 wijzigt, waardoor afbreuk zou worden gedaan aan verworven rechten. 

 

 B.4.1.  Het bestreden artikel 33 heeft tot doel een wettelijke rechtsgrond, in 

overeenstemming met artikel 182 van de Grondwet, te verlenen aan de anciënniteitsbeperking, 

zoals die was vastgesteld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de 

overgang binnen dezelfde personeelscategorie en de sociale promotie naar een hogere 

personeelscategorie, en voorheen in artikel 45bis van het koninklijk besluit van 11 juni 1974 

betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht. 

 

 De wetgever beoogde de rechtsonzekerheid die was ontstaan ingevolge het arrest 

nr. 181.152 van 17 maart 2008 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te 

herstellen : 

 

 « Dit artikel verleent aan de Koning een meer solide wettelijke basis voor de machtiging 
om de regels met betrekking tot het bepalen van de aanvangsdatum van de anciënniteit in de 
graad van korporaal of in een gelijkwaardige graad van de aanvullingsvrijwilliger die overgaat 
naar de categorie van de beroepsvrijwilligers, vast te leggen. 
 
 In het arrest nr. 181.152 van 17 maart 2008 stelt de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State een gebrek aan wettelijke basis vast voor de uitoefening van de bevoegdheid 
van de Koning inzake het vastleggen van een anciënniteitverlies van 54 maanden in de graad 
van korporaal bij de overgang van aanvullingsvrijwilliger naar beroepsvrijwilliger bedoeld in 
artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de overgang binnen dezelfde 
personeelscategorie en de sociale promotie naar een hogere personeelscategorie. De wet van 
12 juli 1973 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht 
verleent de Koning noch een machtiging om de anciënniteit van de ex-aanvullingsvrijwilliger, 
nu beroepsvrijwilliger, anders te regelen dan van de beroepsvrijwilliger van de normale 
werving, noch een machtiging om afwijkingen aan de bepalingen van de voornoemde wet van 
12 juli 1973 vast te leggen. 
 
 Door het niet toepassen van het anciënniteitverlies van 54 maanden in geval van overgang 
van aanvullingsvrijwilliger naar beroepsvrijwilliger wordt een discriminatie gecreëerd ten 
opzichte van de beroepsvrijwilligers van de normale werving. De ex-aanvullingsvrijwilliger 
zou genieten van een versnelde loopbaan, louter op basis van de overgang naar de categorie 
van de beroepsvrijwilligers. 
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 Dit artikel beoogt de rechtszekerheid voor Defensie en voor de betrokken vrijwilligers te 
herstellen door het invoegen van een voldoende wettelijke basis in de voornoemde wet van 
12 juli 1973. De bepaling laat zo toe rekening te houden met de door de Raad van State 
geformuleerde kritiek met behoud van de gecontesteerde maatregel inzake het 
anciënniteitverlies van 54 maanden in de graad van korporaal voor de aanvullingsvrijwilligers 
bij de overgang naar de categorie van de beroepsvrijwilligers » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1608/001, pp. 29-30). 
 

 B.4.2.  De wetgever verantwoordde de terugwerkende kracht van voormeld artikel 33 als 

volgt : 

 

 « Dit artikel legt de inwerkingtreding vast van de bepaling van het wetsontwerp met 
terugwerkende kracht tot 15 augustus 1994, de dag waarop de bepaling met betrekking tot het 
anciënniteitverlies van 54 maanden in geval van overgang van aanvullingsvrijwilliger naar 
beroepsvrijwilliger in werking is getreden bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 
houdende de inwerkingtreding van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van 
het militair personeel. 
 
 De terugwerkende draagwijdte die aan deze bepaling gegeven wordt, beantwoordt aan een 
doel van algemeen belang aangezien ze ernaar streeft een discriminatie te vermijden bij de 
beroepsvrijwilligers van de normale werving. Zoals uiteengezet in het commentaar van 
artikel 30, zouden deze voorbijgegaan worden voor de bevordering door de 
ex-aanvullingsvrijwilligers van de uitzonderlijke werving, enkel op basis van de overgang van 
deze laatsten naar de categorie van de beroepsvrijwilligers. Sinds de invoering van de 
mogelijkheid, om van het aanvullingskader naar het beroepskader over te gaan, lag het echter 
nooit in de bedoeling van de administratie om een versnelde loopbaan te verlenen aan de 
ex-aanvullingsvrijwilligers (cf. artikel 45bis van het koninklijk besluit van 11 juni 1974 
betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de land-, de lucht- en de 
zeemacht en van de medische dienst, opgeheven en vervangen bij artikel 6 van het voornoemde 
besluit van 9 juni 1999). In deze zin heeft de voorziene maatregel niet tot gevolg eventuele 
rechten aan te tasten, noch het algemene rechtsbeginsel van rechtszekerheid en niet-
discriminatie te overtreden. Het invoeren van de bepaling kan bijgevolg beschouwd worden als 
een louter formele regularisatie aangezien het de rechten van de individuen geenszins wijzigt. 
De terugwerkende kracht zal het gezag van gewijsde van eventuele juridische beslissingen niet 
aantasten » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1608/001, pp. 38-39). 
 

 B.5.1.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van de 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van 

een doelstelling van algemeen belang. 
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 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot gevolg heeft dat de afloop van een 

of meer gerechtelijke procedures in een bepaalde zin wordt beïnvloed of dat rechtscolleges 

worden verhinderd zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vereist de aard van 

het in het geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven 

van algemeen belang het optreden van de wetgever verantwoorden, dat ten nadele van een 

categorie van burgers afbreuk doet aan de aan allen geboden jurisdictionele waarborgen. 

 

 B.5.2.  De invoering met terugwerkende kracht door de wetgever van een voldoende 

wettelijke basis voor het anciënniteitsverlies voor aanvullingsvrijwilligers die zijn overgegaan 

naar het kader van beroepsvrijwilligers, en dienvolgens de gedeeltelijke overname van het 

voormelde koninklijk besluit van 9 juni 1999 in een wet, hebben tot gevolg dat de Raad van 

State en de hoven en rechtbanken zich niet langer kunnen uitspreken over de wettigheid van de 

overgenomen bepalingen en de daarop gebaseerde beslissingen. 

 

 B.5.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling blijkt dat de 

wetgever in het bijzonder de rechtsonzekerheid en de uit het arrest nr. 181.152 van de Raad van 

State voortvloeiende discriminatie tussen ex-aanvullingsvrijwilligers en beroepsvrijwilligers 

via de normale werving heeft willen vermijden. Het gebrek aan een wettelijke grondslag kan 

niet tot gevolg hebben dat de wetgever in de onmogelijkheid zou verkeren de hierdoor ontstane 

rechtsonzekerheid te verhelpen en tevens tegemoet te komen aan de door de Raad van State 

vastgestelde onwettigheid. 

 

 B.5.4.  Ten slotte doet de bestreden bepaling geen rechtsonzekerheid ontstaan. Ondanks 

haar retroactieve karakter bevat zij geen bepaling die niet voorkwam in de voormelde 

koninklijke besluiten, zodat zij niets anders heeft gedaan dan bepalingen consolideren waarvan 

de adressaten de draagwijdte kenden. 

 

 B.5.5.  Uit wat voorafgaat volgt dat de wetgever maatregelen heeft genomen die zijn 

ingegeven door dwingende motieven van algemeen belang. 

 

 B.6.  Het enige middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4728 

 
 

Arrest nr. 35/2010 
van 22 april 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest 

van 6 november 2008 « ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van 

de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en 

beroepsopleiding », en van het decreet van het Waalse Gewest van 19 maart 2009 tot wijziging, 

wat het toepassingsgebied betreft, van het voormelde decreet van het Waalse Gewest van 

6 november 2008, ingesteld door de « Centrale nationale des employés » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter P. Martens, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 juni 2009, is beroep tot gedeeltelijke 
vernietiging ingesteld van het decreet van het Waalse Gewest van 6 november 2008 « ter 
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen 
vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding », en van het decreet 
van het Waalse Gewest van 19 maart 2009 tot wijziging, wat het toepassingsgebied betreft, van 
het voormelde decreet van het Waalse Gewest van 6 november 2008 (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2008, tweede editie, en van 10 april 2009, tweede 
editie) door de « Centrale nationale des employés », met zetel te 1400 Nijvel, avenue 
Schuman 18, Raymond Coumont, wonende te 6230 Buzet, chaussée de Nivelles 695, en 
Tony Demonte, wonende te 5651 Thy-le-Château, Chemin des Meuniers 13. 
 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. I. Ficher, tevens loco Mr. G. Demez en Mr. P.-P. Van Gehuchten, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. K. Lemmens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partijen 
 
 A.1.1.  De « Centrale nationale des employés » (hierna : CNE), vakorganisatie zonder 
rechtspersoonlijkheid, is van mening dat zij doet blijken van het vereiste belang in zoverre haar maatschappelijk 
doel ertoe strekt de morele, sociale en professionele belangen van de Franstalige en Duitstalige bedienden en 
kaderleden van de privésector te verdedigen. Dat maatschappelijk doel, dat niet samenvalt met het algemeen 
belang, houdt de bescherming van die personen tegen elke vorm van discriminatie in.
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Anderzijds kan een representatieve werknemersorganisatie eveneens het slachtoffer van discriminatie zijn. 
Daarenboven zijn de ter staving van het beroep aangevoerde grondwets- en verdragsteksten impliciet of expliciet 
opgenomen in de statuten van de CNE. 
 
 Bovendien bepaalt artikel 31, 2°, van het decreet van 6 november 2008 dat die organisaties in rechte 
kunnen optreden in de rechtsgeschillen waartoe de toepassing van dat decreet aanleiding kan geven, wanneer 
afbreuk wordt gedaan aan de statutaire opdrachten die zij zich tot doel hebben gesteld. Daaruit volgt dat de CNE 
over een klaarblijkelijk belang beschikt om het beroep in te stellen. Voor het overige heeft het Hof het belang 
van een dergelijke verzoekende partij reeds erkend in zijn arrest nr. 64/2009 van 2 april 2009. 
 
 A.1.2.  De tweede verzoeker, Raymond Coumont, handelt in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van 
de CNE. In die hoedanigheid verdedigt hij de belangen van de bij de CNE aangesloten bedienden en 
werkzoekenden. Hij doet dus blijken van het vereiste belang om het beroep tot vernietiging in te stellen. 
 
 A.1.3.  De derde verzoeker, Tony Demonte, is bediende en kan, in die hoedanigheid, rechtstreeks en 
ongunstig worden geraakt door de bestreden bepalingen in zoverre zij het lidmaatschap van een representatieve 
werknemersorganisatie, de syndicale overtuiging en de syndicale activiteit, gronden die steunen op de 
vakbondsvrijheid, niet opnemen onder de beschermde discriminatiegronden. Die verzoekende partij handelt 
eveneens in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de CNE. 
 
 A.1.4.  De verzoekende partijen verwijzen eveneens naar de arresten nrs. 157/2004 van 6 oktober 2004 en 
41/2009 van 11 maart 2009 om hun belang aan te tonen om de vernietiging van de bestreden bepalingen te 
vorderen. 
 
 A.2.1.  Een eerste annulatiemiddel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 3, 1°, 4, 5°, 6° tot 10°, 12° 
en 14°, 7, 9, 10, § 2, 12, § 1, 22, 23, 24 en 29 van het decreet van 6 november 2008 en door de artikelen 3, 5 en 8 
van het decreet van 19 maart 2009, van de artikelen 10, 11, 23 en 27 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met de artikelen 11 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 22 en 
26 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, met de artikelen 5 en 6 van 
het herziene Europees Sociaal Handvest, met de verdragen nrs. 87, 98 en 151 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie en met artikel 1 van de richtlijn 2000/78/EG. 
 
 A.2.2.  Het is immers noch objectief noodzakelijk, noch redelijk verantwoord om het lidmaatschap van een 
representatieve werknemersorganisatie, de syndicale overtuiging en de syndicale activiteit, gronden die steunen 
op de vakbondsvrijheid, niet op te nemen onder de beschermde discriminatiegronden. 
 
 In artikel 1 van de richtlijn 2000/78/EG wordt verwezen naar de grond van de « overtuiging », zonder 
nadere precisering. Bijgevolg wordt in de bestreden decreten de lijst van beschermde criteria ten onrechte 
beperkt tot geloof of levensbeschouwing en tot politieke overtuiging. 
 
 In de parlementaire voorbereiding van de bestreden decreten wordt erop gewezen dat die lijst werd 
samengesteld op grond van de bestaande bepalingen in de federale wetten van 10 mei 2007. Het Hof heeft, in 
zijn arrest nr. 64/2009, de keuze van de federale wetgever om de discriminatiegrond van de syndicale 
overtuiging, in ruime zin opgevat, niet op te nemen onder de beschermde discriminatiegronden, evenwel 
afgekeurd. Om dezelfde redenen dient eveneens te worden geoordeeld dat de bestreden bepalingen de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre de syndicale overtuiging, in ruime zin, niet in de lijst 
van beschermde discriminatiegronden is opgenomen. 
 
 A.2.3.  In tegenstelling tot wat het Waalse Gewest aanvoert, vormt het arrest nr. 64/2009 een 
vernietigingsarrest en geen verwerpingsarrest onder voorbehoud van interpretatie. Omwille van de 
rechtszekerheid moeten de bestreden decreten gedeeltelijk worden vernietigd in zoverre dat 
discriminatiecriterium daarin niet wordt opgenomen. Die gedeeltelijke vernietiging is des te meer verantwoord 
daar het Hof het noodzakelijk heeft geacht om, ondanks het arrest nr. 64/2009, de Brusselse ordonnantie van 
4 september 2008 gedeeltelijk te vernietigen in zoverre de syndicale overtuiging daarin niet onder de beschermde 
discriminatiecriteria was opgenomen (arrest nr. 122/2009 van 16 juli 2009). 
 
 A.3.1.  Het eerste onderdeel van het tweede middel is afgeleid uit de schending, door artikel 6 van het 
decreet van 6 november 2008, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre dat artikel tot gevolg heeft
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dat de bepalingen van dat decreet niet van toepassing zijn in geval van « intimidatie » ten aanzien van de in 
artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk bedoelde personen. 
 
 Voor de in artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 bedoelde personen kunnen enkel feiten die 
zich in de tijd herhalen, als « intimidatie » worden aangemerkt, zoals in artikel 32ter, eerste lid, 2°, van dezelfde 
wet wordt bevestigd. Daarentegen legt artikel 4, 10°, van het decreet van 6 november 2008 een dergelijke 
vereiste niet op. Die personen kunnen daarenboven de in het decreet van 6 november 2008 bedoelde 
burgerrechtelijke sancties niet aanvoeren. 
 
 Dat verschil in behandeling kan des te minder worden verantwoord daar het personen benadeelt op wie de 
bij het decreet van 6 november 2008 geregelde domeinen in het bijzonder betrekking hebben, zoals de personen 
die een beroepsopleiding volgen. 
 
 A.3.2.  Zelfs in de veronderstelling dat die bepaling in die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij alle 
werknemers en met werknemers gelijkgestelde personen uitsluit van het voordeel van het decreet, zou die 
interpretatie a fortiori de vernietiging van de bestreden bepaling verantwoorden. Het beroep strekt immers ertoe 
het toepassingsgebied van het bestreden decreet uit te breiden ten voordele van alle slachtoffers van 
« intimidatie » op het werk. 
 
 Het zonder meer uitsluiten van het voordeel van het decreet van 6 november 2008 is op zijn minst een 
onevenredige maatregel ten opzichte van het doel dat ermee wordt nagestreefd. Het stond de gewestwetgever 
immers vrij om aan de werknemer die het slachtoffer is van « intimidatie » op het werk, de mogelijkheid te 
bieden het meest geschikte middel tot rechtsherstel te kiezen uit dat bedoeld in het decreet en dat bepaald bij de 
wet, en daarbij tevens in een verbod van cumulatie van de in die beide wetgevingen bedoelde 
beschermingsvergoedingen te voorzien. 
 
 A.4.  Het tweede onderdeel van het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 4, 2°, en 
17 van het decreet van 6 november 2008, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Enerzijds, is de in artikel 17 van dat decreet bedoelde nietigheidssanctie niet van toepassing op niet in 
documenten vastgestelde rechtshandelingen, zoals weigeringen van beroepsopleiding. Dat verschil in 
behandeling ten nadele van personen die het slachtoffer zijn van dergelijke discriminerende rechtshandelingen is 
evenwel niet redelijk verantwoord in zoverre dergelijke handelingen eveneens aan de in de artikelen 1108 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde voorwaarden voor de geldigheid van de overeenkomsten zijn 
onderworpen. Bovendien heeft de wetgever geen enkele verantwoording gegeven voor het feit dat enkel de in 
documenten vastgestelde rechtshandelingen nietig konden worden verklaard. 
 
 Anderzijds, geldt de in artikel 17 van dat decreet bedoelde nietigheidssanctie evenmin voor de verzakingen 
die worden geformuleerd op of na het ogenblik dat de discriminatie zich voordoet, terwijl de bepalingen van dat 
decreet klaarblijkelijk van openbare orde zijn, wat tot gevolg zou moeten hebben dat iedere verzaking van het 
voordeel ervan nietig wordt verklaard. Ook al laat de parlementaire voorbereiding van het decreet de 
mogelijkheid van een andere interpretatie van dat artikel uitschijnen, toch vereist de rechtszekerheid dat de 
daarin vervatte woorden « bij voorbaat » worden vernietigd. 
 
 
 Standpunt van de Waalse Regering 
 
 A.5.  De Waalse Regering gedraagt zich naar de wijsheid van het Hof met betrekking tot de 
ontvankelijkheid van het verzoekschrift. 
 
 A.6.  Wat zijn bevoegdheidsdomeinen betreft, was het Waalse Gewest ertoe gehouden de 
gemeenschapsrichtlijnen betreffende de bestrijding van discriminatie om te zetten. Door de bestreden decreten 
aan te nemen, had de Waalse decreetgever met name tot doel om, naast de richtlijnen 2000/43/EG en 
2000/78/EG, de drie nieuwe richtlijnen 2006/54/EG, 2002/73/EG en 2004/113/EG om te zetten, te antwoorden 
op de aanmaning van de Europese Commissie van 21 maart 2007 waarbij het Waalse Gewest ervan in kennis 
was gesteld dat de omzetting van de richtlijn 2000/78/EG door verschillende gebreken was aangetast, en de 
samenhang tussen het Waalse decreet en de federale wetten ter zake te verzekeren. 
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 A.7.1.  Met betrekking tot het eerste middel is de Waalse Regering van oordeel dat het in werkelijkheid 
enkel tegen de artikelen 3, 1°, en 4, 5°, van het decreet van 6 november 2008 is gericht. In de andere in het 
middel bedoelde artikelen worden de beschermde discriminatiegronden immers niet opgesomd. 
 
 De richtlijn 2000/78/EG verbiedt discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging. Dat laatste begrip is 
evenwel op geen enkele wijze dermate ruim dat de politieke overtuiging en de syndicale overtuiging daarin 
zouden zijn opgenomen. De term « overtuiging » omvat daarentegen de levensbeschouwingen die betrekking 
hebben op de kwesties van het leven, de dood en de ethiek, maar die geen geloof in de klassieke betekenis van 
het woord vormen. De politieke overtuiging kan - net zomin als de syndicale overtuiging - niet onder het 
toepassingsgebied van dat begrip vallen. 
 
 A.7.2.  Zoals is opgemerkt, bestond een van de doelstellingen van de Waalse decreetgever erin het decreet 
van 6 november 2008 en de federale Antidiscriminatiewetten in overeenstemming te brengen. De federale 
wetgever had evenwel besloten om de syndicale overtuiging niet op te nemen in de lijst van beschermde 
discriminatiegronden. Het Hof heeft echter geoordeeld dat de federale wetgeving een lacune vertoonde, maar 
enkel in zoverre zij, onder de discriminatiecriteria, niet de syndicale overtuiging vermeldde. Het was 
daarenboven van oordeel dat de vernietiging die het uitsprak, voldoende nauwkeurig en volledig was om aan de 
burgerlijke rechtscolleges de mogelijkheid te bieden de federale lijst in die zin te interpreteren dat het begrip 
« syndicale overtuiging » daarin was opgenomen. 
 
 Daaruit volgt dat de lacune waarover de verzoekende partijen klagen, niet meer bestaat in het bestreden 
decreet, aangezien de Waalse wetgeving eveneens in het licht van het voormelde arrest nr. 64/2009 moet worden 
geïnterpreteerd. Er bestaat geen aanleiding om te verwijzen naar het voormelde arrest nr. 122/2009, aangezien 
dat arrest is gewezen volgens de procedure van onmiddellijk antwoord. 
 
 A.7.3.  In ondergeschikte orde doet de Waalse Regering eveneens opmerken dat de eventuele vernietiging 
die het Hof zou uitspreken, zich zou moeten beperken tot de artikelen 3, 1°, en 4, 5°, van het bestreden decreet, 
enkel in zoverre zij, onder de beschermde criteria, niet de syndicale overtuiging vermelden. 
 
 A.8.1.  Met betrekking tot het eerste onderdeel van het tweede middel beklemtoont de Waalse Regering dat 
de individuele verzoekers niet de hoedanigheid hebben van een met een werknemer gelijkgestelde persoon, in de 
zin die daaraan wordt gegeven bij de litterae a), b), c), d) en e) van artikel 2, § 1, van de wet van 4 augustus 
1996. Die verzoekers kunnen dan ook geen rechtstreeks en persoonlijk belang bij de vernietiging van de 
bestreden bepaling doen gelden. Het vooruitzicht dat zij die hoedanigheid in de toekomst zullen verwerven, is te 
hypothetisch opdat er sprake kan zijn van een rechtstreeks belang. 
 
 In hun memorie van antwoord vervangen de verzoekende partijen dat eerste verschil in behandeling door 
een nieuw onderscheid tussen de slachtoffers van « intimidatie » op het werk en buiten het werk. Die nieuwe 
vergelijking staat evenwel gelijk met een nieuw middel, dat onontvankelijk moet worden verklaard. 
 
 Bovendien baseren de verzoekende partijen zich op de vooronderstelling dat de bestreden bepaling enkel de 
in de litterae a) tot e) van artikel 2, § 1, 1°, van de Welzijnswet bedoelde personen zou hebben willen uitsluiten 
van het toepassingsgebied van het bestreden decreet. Onder de verwijzing naar artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 
4 augustus 1996 worden evenwel alle werknemers en met werknemers gelijkgestelde personen beoogd. De 
bedoeling van de gewestwetgever is in dat verband steeds ondubbelzinnig geweest, zoals de parlementaire 
voorbereiding aantoont. 
 
 De bestreden bepaling dient dus in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij de mogelijkheid dat eenzelfde 
persoon zich cumulatief of beurtelings op de in de Welzijnswet en in het bestreden decreet vervatte bepalingen 
tegen « intimidatie » kan beroepen, de plano uitsluit. Dat is volledig in overeenstemming met de federale wet 
van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, die eveneens iedere cumulatie uitsluit. 
 
 De door de decreetgever beoogde doelstelling bestaat erin iedere inmenging van het bestreden decreet in de 
problematiek van de « intimidatie » op het werk te vermijden, waaraan een bijzondere wetgeving is gewijd die 
werkt overeenkomstig een specifieke logica, die aan het doel ervan is aangepast en is verankerd in de praktijk en 
de ervaring van de partners in het kader van de arbeidsrelatie en waarin is geprobeerd een evenwicht tot stand te 
brengen tussen de aan die laatstgenoemden toegekende prerogatieven en opgelegde verplichtingen. 
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 Het staat niet aan het Hof te onderzoeken of de door de wetgever nagestreefde doelstelling had kunnen 
worden verwezenlijkt door andere wettelijke maatregelen. Daarenboven maken de door de verzoekende partijen 
gesuggereerde maatregelen het niet mogelijk om even doeltreffend tegemoet te komen aan de wil van de 
wetgever en leiden zij vooral tot het teweegbrengen van nieuwe verschillen in behandeling tussen slachtoffers 
van « intimidatie ». 
 
 Daaruit volgt dat de bedoelde bepaling niet het door de verzoekende partijen betwiste verschil in 
behandeling teweegbrengt. 
 
 A.8.2.  Wat het tweede onderdeel van het tweede middel betreft, is de Waalse Regering van oordeel dat het 
onontvankelijk is wegens de onduidelijkheid ervan. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet schrijven immers 
geen gelijkheid tussen categorieën van rechtshandelingen voor. De verzoekende partijen beperken zich echter tot 
het aanklagen van het verschil in behandeling waarvan rechtshandelingen het voorwerp zouden uitmaken terwijl 
die gedifferentieerde behandeling noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks ertoe leidt dat personen of categorieën 
van personen verschillend worden behandeld ten opzichte van elkaar. 
 
 Het is volkomen kunstmatig te beweren dat een verschil in behandeling tussen categorieën van 
rechtshandelingen ipso facto tot het teweegbrengen van een verschil in behandeling tussen categorieën van 
personen leidt. 
 
 In ondergeschikte orde beklemtoont de Waalse Regering dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende 
partijen lijken te postuleren, de in artikel 17 van het bestreden decreet bedoelde nietigheidssanctie op geen 
enkele wijze de rechtshandeling in haar geheel aantast. 
 
 De nietigheid is immers enkel een uitdrukkelijke gedeeltelijke nietigheid in zoverre zij enkel op het 
discriminerende verschil in behandeling en niet op de rechtshandeling in haar geheel betrekking heeft. Die 
oplossing werd bevestigd in de parlementaire voorbereiding en is in overeenstemming met de rechtspraak van 
het Hof van Justitie en van het Hof van Cassatie. 
 
 Meer in het bijzonder zou een - zelfs schriftelijke - weigering van beroepsopleiding niet nietig kunnen 
worden verklaard. Enkel de discriminerende bepaling kan nietig worden verklaard, wat inhoudt dat de 
bevoordeelde categorie van werknemers het in het geding zijnde voordeel kan behouden terwijl de categorie van 
benadeelde werknemers het voordeel ervan kan opeisen. Wegens de intrinsieke aard ervan kan de 
nietigheidssanctie dus niet worden aangewend om een weigering van beroepsopleiding teniet te doen, ook al gaat 
het om een schriftelijke weigering. 
 
 Dat neemt niet weg dat de rechtshandelingen die niet in een geschrift zouden zijn opgenomen, volledig aan 
de andere bepalingen van het bestreden decreet zijn onderworpen. 
 
 Bovendien werd nooit betwist dat het decreet van openbare orde was, wat inhoudt dat de daarmee strijdige 
bedingen door een absolute nietigheid zijn aangetast, die nooit kan worden gedekt. Dat blijkt duidelijk uit de 
parlementaire voorbereiding. 
 
 Daaruit moet dus worden besloten dat de gewestwetgever niet heeft willen afwijken van de 
nietigheidsregeling die het gemeen burgerlijk recht verbindt aan alle contractuele bepalingen die strijdig zijn met 
de bepalingen van openbare orde. Bijgevolg dient het decreet, in zoverre het verduidelijkt dat niet bij voorbaat 
kan worden afgezien van het voordeel van de bescherming ervan, als voorbeeld en niet a contrario te worden 
geïnterpreteerd. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van verschillende bepalingen 

van het decreet van het Waalse Gewest van 6 november 2008 « ter bestrijding van bepaalde 

vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen 

inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding », alsook van het decreet van het Waalse 

Gewest van 19 maart 2009 « tot wijziging, wat het toepassingsgebied betreft, van het decreet 

van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van 

de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en 

beroepsopleiding ». 

 

 B.1.2.  Bij die decreten beoogt de Waalse decreetgever Europese richtlijnen inzake de 

bestrijding van discriminatie om te zetten. Hij heeft eveneens tot doel een algemeen kader te 

creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, zogenaamd ras, 

huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 

burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 

taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische 

eigenschap of sociale afkomst, alsook van discriminatie op grond van het geslacht en de 

verwante criteria inzake beroepsrichting, sociaaleconomische inschakeling, 

arbeidsbemiddeling, toekenning van tegemoetkomingen ter bevordering van de 

tewerkstelling, toekenning van tegemoetkomingen en premies voor tewerkstelling alsmede 

van financiële prikkels voor ondernemingen, en beroepsopleiding, met inbegrip van de 

validatie van bekwaamheden. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 B.2.1.  Het beroep is ingediend door een vakorganisatie en twee natuurlijke personen. 

 

 B.2.2.  De vakorganisaties die feitelijke verenigingen zijn, hebben in beginsel niet de 

vereiste bekwaamheid om bij het Hof een beroep tot vernietiging in te stellen. Anders is het
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wanneer zij optreden in aangelegenheden waarvoor zij wettelijk als afzonderlijke entiteiten 

worden erkend en wanneer, terwijl zij wettelijk als dusdanig zijn betrokken bij de werking 

van overheidsdiensten, de voorwaarden zelf voor hun betrokkenheid bij die werking in het 

geding zijn. 

 

 B.2.3.  Artikel 31 van het bestreden decreet bepaalt dat met name « de representatieve 

werknemers- en werkgeversorganisaties, bedoeld bij artikel 3 van de wet van 5 december 

1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités », « wanneer 

afbreuk wordt gedaan aan de statutaire opdrachten die ze zich tot doel hebben gesteld, […] in 

rechte [kunnen] optreden in de rechtsgeschillen waartoe de toepassing van dit decreet 

aanleiding kan geven ». De betrokken vakorganisaties beschikken op die manier over een 

erkende vordering waardoor zij de schending van het decreet kunnen bestrijden, en zijn aldus 

door de decreetgever in het bijzonder ermee belast discriminaties op hun specifiek werkterrein 

te bestrijden. Zij zijn derhalve door het decreet en voor de toepassing ervan erkend als 

afzonderlijke juridische entiteiten. 

 

 Ook al betreft het niet de werking van een overheidsdienst in de strikte zin, toch is de 

bestrijding van discriminatie een opdracht van algemeen belang waaraan de decreetgever 

bijzondere waarde hecht, en waarbij hij verschillende organen en verenigingen heeft 

betrokken die onder het privé-initiatief vallen. Door het hun mogelijk te maken in rechte te 

treden, betrekt de decreetgever bovendien de representatieve werknemers- en 

werkgeversorganisaties bij de openbare dienst van het gerecht. 

 

 B.2.4.  De aan de representatieve werknemersorganisaties toegekende bekwaamheid om, 

voor de toepassing van het bestreden decreet, in rechte te treden, waarmee de decreetgever 

hen rechtstreeks betrekt bij de uitvoering van het beleid ter bestrijding van discriminatie 

inzake tewerkstelling en arbeid, houdt bijgevolg in dat zij de grenzen kunnen betwisten 

waarbinnen de prerogatieven die nuttig zijn voor de uitoefening van die deelname, zijn 

gesitueerd. 

 

 B.2.5.  De verzoekende vakorganisatie bekritiseert de bepalingen die zij bestrijdt in 

hoofdzaak in zoverre die haar beletten om discriminaties op grond van syndicale overtuiging 

of van lidmaatschap van een vakorganisatie doeltreffend te bestrijden en in zoverre zij haar 

geen volwaardige bescherming zouden bieden tegen alle in de arbeidswereld vastgestelde 
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discriminaties. Zij voert derhalve aan dat de bestreden bepalingen tot gevolg hebben dat de 

doeltreffendheid van haar betrokkenheid bij de uitvoering van het beleid inzake de bestrijding 

van discriminatie wordt beperkt en dat haar wordt belet de opdracht van openbaar belang die 

de decreetgever haar heeft toevertrouwd, correct te vervullen. In die mate kan worden 

aangenomen dat de verzoekende representatieve werknemersorganisatie moet worden 

gelijkgesteld met een persoon voor de toepassing van artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989. 

 

 B.3.  Aangezien het door de representatieve werknemersorganisatie ingediende beroep 

ontvankelijk is, dient verder niet te worden nagegaan of het ontvankelijk is in zoverre het 

eveneens is ingesteld door de natuurlijke personen die hun hoedanigheid van bediende en van 

vertegenwoordiger van die vakorganisatie aanvoeren. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Met betrekking tot het eerste middel 

 

 B.4.1.  De verzoekende partijen betwisten, in hun eerste middel, het ontbreken van « het 

lidmaatschap van een representatieve werknemersorganisatie, de syndicale overtuiging en 

syndicale activiteit » in de lijst van discriminatiegronden. 

 

 B.4.2.  Het lidmaatschap van of het behoren tot een vakorganisatie en de activiteit die in 

het kader van een dergelijke organisatie wordt gevoerd, moeten worden beschouwd als 

uitingen van de syndicale mening van de betrokken persoon. Het slachtoffer van een 

discriminatie op grond van zijn lidmaatschap van een vakorganisatie, van het feit dat hij 

daartoe behoort of van zijn syndicale activiteit is derhalve eveneens het slachtoffer van een 

discriminatie op grond van zijn syndicale overtuiging, zodat de drie aangehaalde 

discriminatiegronden vervat zijn in die van de syndicale overtuiging. 

 

 In zijn arrest nr. 64/2009 van 2 april 2009 heeft het Hof, uitspraak doende over een 

soortgelijke grief met betrekking tot de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde 

vormen van discriminatie, geoordeeld dat de wetgever, door onder de opgesomde 

discriminatiegronden niet de grond van de syndicale overtuiging op te nemen, de slachtoffers 
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van discriminatie op basis van die grond en de slachtoffers van discriminatie op basis van een 

van de gronden opgesomd in artikel 4, 4°, van de voormelde wet zonder redelijke 

verantwoording verschillend heeft behandeld. 

 

 B.4.3.  Om dezelfde redenen als die welke zijn vermeld in het arrest nr. 64/2009 is het 

eerste middel gegrond. De artikelen 3, 1°, en 4, 5°, van het voormelde decreet van 

6 november 2008 en artikel 3, b), van het voormelde decreet van 19 maart 2009 dienen te 

worden vernietigd, doch alleen in zoverre de syndicale overtuiging niet in de lijst van 

discriminatiegronden is opgenomen. 

 

 B.4.4.  Daar de lacune is gesitueerd in de aan het Hof voorgelegde teksten en de 

vernietiging op voldoende nauwkeurige en volledige wijze is uitgedrukt, vloeit uit die 

vernietiging voort dat het, in afwachting van een optreden van de decreetgever, aan de 

rechters bij wie burgerlijke vorderingen met betrekking tot een discriminatie op grond van de 

syndicale overtuiging zijn ingediend, staat om de gedeeltelijk vernietigde bepalingen toe te 

passen met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken, volgens hetwelk niemand kan worden vervolgd 

dan in de gevallen die de wet bepaalt, verbiedt daarentegen de strafgerechten, bij ontstentenis 

van een optreden van de decreetgever, de lacune op te vullen. 

 

 

 Met betrekking tot het eerste onderdeel van het tweede middel 

 

 B.5.1.  Het eerste onderdeel van het tweede middel heeft betrekking op artikel 6 van het 

voormelde decreet van 6 november 2008, dat bepaalt : 

 

 « De personen die niet bedoeld zijn in artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun arbeid kunnen zich 
beroepen op de bepalingen van dit decreet ». 
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 Artikel 2, § 1, van de wet van 4 augustus 1996 bepaalt : 

 

 « § 1.  Deze wet is toepasselijk op de werkgevers en de werknemers. 
 
 Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld met :  
 
 1°  werknemers :  
 
 a)  de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten 
onder het gezag van een ander persoon; 
 
 b)  de personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet 
in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht; 
 
 c)  de personen verbonden door een leerovereenkomst; 
 
 d)  de stagiairs; 
 
 e)  de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het 
opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt 
verricht; 
 
 2°  werkgevers : de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen ». 
 

 B.5.2.  De verzoekende partijen merken op dat artikel 6 van het bestreden decreet, door te 

verwijzen naar artikel 2, § 1, 1°, alleen betrekking heeft op de met werknemers gelijkgestelde 

personen en niet op de werknemers zelf, hetgeen een onverantwoord verschil in behandeling 

tot stand zou brengen tussen die twee categorieën van personen. 

 

 B.5.3.  In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de decreetgever heeft willen 

uitsluiten dat het toepassingsgebied van het bestreden decreet en dat van de wet van 

4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 

elkaar konden overlappen :  

 

 « De problematiek van de intimidatie en de seksuele intimidatie, op het werk, heeft het 
voorwerp uitgemaakt van een specifieke aanpak op federaal niveau vanuit de invalshoek van 
het welzijn op het werk. Zij wordt geregeld bij de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en bij het koninklijk besluit van 
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 842/1bis, p. 11). 
 

 B.5.4.  De wet van 4 augustus 1996 is van toepassing op de werknemers, alsook op de 

personen die, op grond van artikel 2, § 1, 1°, ervan, zijn gelijkgesteld met werknemers. De 
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Waalse Regering merkt op dat de decreetgever in het bestreden artikel 6 alle personen heeft 

willen beogen op wie de wet van 4 augustus 1996 van toepassing is en niet uitsluitend de met 

werknemers gelijkgestelde personen, en zij stelt voor de bestreden bepaling in die zin te 

interpreteren. 

 

 B.5.5.  Om een einde te maken aan het in B.5.2 omschreven onverantwoord verschil in 

behandeling, dient de vermelding « 1°, » in artikel 6 van het bestreden decreet te worden 

vernietigd, zodat de verwijzing naar « artikel 2, § 1, van de wet van 4 augustus 1996 » zowel 

de werknemers als de met hen gelijkgestelde personen beoogt. 

 

 B.5.6.  In hun memorie van antwoord voeren de verzoekers nog aan dat de door de 

Waalse Regering voorgestelde interpretatie, die tot hetzelfde resultaat leidt als de in B.5.5 

beoogde vernietiging, een duidelijke discriminatie tot stand brengt tussen de slachtoffers van 

« intimidatie » buiten het werk, die de bescherming van het bestreden decreet genieten, en de 

slachtoffers van « intimidatie » op het werk, die deze niet genieten. 

 

 Dat verschil in behandeling vloeit niet voort uit de door de Waalse Regering voorgestelde 

interpretatie, noch uit de in B.5.5 beoogde vernietiging. Het vloeit voort uit de tekst zelf van 

artikel 6 van het bestreden decreet, dat de slachtoffers van « intimidatie » bij de uitvoering 

van hun arbeidsovereenkomst van zijn toepassingsgebied uitsluit. 

 

 Een bezwaar dat in een memorie van antwoord wordt aangebracht maar dat verschilt van 

datgene dat in het verzoekschrift is geformuleerd, is dan ook een nieuw middel en is 

onontvankelijk. 

 

 

 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het tweede middel 

 

 B.6.1.  Het tweede onderdeel van het tweede middel van de verzoekende partijen heeft 

betrekking op de artikelen 4, 2°, en 17 van het voormelde decreet van 6 november 2008. 

Krachtens artikel 4, 2°, dienen « de bestuursrechtelijke bepalingen, de clausules opgenomen 

in individuele of collectieve overeenkomsten en collectieve reglementen, evenals de 

bepalingen opgenomen in eenzijdig uitgevaardigde documenten » als bepalingen in de zin van
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het bestreden decreet te worden beschouwd. Op grond van artikel 17 zijn « de in artikel 4, 2°, 

bedoelde bepalingen die strijdig zijn met dit decreet alsook de bedingen die bepalen dat één of 

meer contracterende partijen bij voorbaat afzien van de rechten die bij dit decreet 

gewaarborgd worden », nietig. 

 

 Volgens de verzoekende partijen schenden die bepalingen de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet omdat eenzijdige rechtshandelingen die niet in « documenten » voorkomen, niet op 

grond van artikel 17 nietig zouden kunnen worden verklaard en omdat de nietigheidssanctie 

geen toepassing zou kunnen vinden in geval van een verzaking op het ogenblik van of na de 

discriminatie. 

 

 B.6.2.  In zijn arrest nr. 64/2009 heeft het Hof, uitspraak doende over een soortgelijke 

grief met betrekking tot de voormelde wet van 10 mei 2007, geoordeeld dat de 

niet-schriftelijke eenzijdige handelingen of niet-schriftelijke overeenkomsten, zoals dezelfde 

handelingen wanneer zij in een geschrift zijn opgenomen, volledig zijn onderworpen aan de 

bepalingen van de voormelde wet, en dat aan de auteurs ervan de sancties kunnen worden 

opgelegd waarin zij voorziet indien zij zich aan een discriminatie in de zin van die wet 

schuldig hebben gemaakt, zodat het slachtoffer van een discriminerende weigering tot 

aanwerving of van een discriminerend ontslag die mondeling worden meegedeeld, niet anders 

wordt behandeld dan het slachtoffer van een discriminerende weigering tot aanwerving of van 

een discriminerend ontslag die schriftelijk worden meegedeeld. 

 

 Aangezien het bepalingen van openbare orde betreft, heeft het Hof het in hetzelfde arrest 

evenwel niet verantwoord geacht de nietigheid van bedingen waarmee een van de partijen 

afziet van de bij de wet gewaarborgde rechten, te beperken tot die vóór de vastgestelde 

discriminatie, en van die nietigheid de bedingen uit te sluiten waarmee een partij gelijktijdig 

met of na de discriminatie zou afzien van de bescherming van de wet. 

 

 B.6.3.  Teneinde elke rechtsonzekerheid te voorkomen, dienen in artikel 17 van het 

bestreden decreet de woorden « bij voorbaat » te worden vernietigd, zodat de nietigheid 

waarin het voorziet van toepassing is op elke afstand van de bij het decreet gewaarborgde 

rechten, ongeacht het ogenblik waarop dat gebeurt. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt de artikelen 3, 1°, en 4, 5°, van het decreet van het Waalse Gewest van 

6 november 2008 « ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van 

de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en 

beroepsopleiding », maar enkel in zoverre de syndicale overtuiging niet in de lijst van 

discriminatiegronden is opgenomen; 

 

 -  vernietigt in artikel 6 van hetzelfde decreet de vermelding « 1°, »; 

 

 -  vernietigt, in artikel 17 van hetzelfde decreet, de woorden « bij voorbaat »; 

 

 -  vernietigt artikel 3, b), van het decreet van het Waalse Gewest van 19 maart 2009 « tot 

wijziging, wat het toepassingsgebied betreft, van het decreet van 6 november 2008 ter 

bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen 

vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding », maar enkel in 

zoverre de syndicale overtuiging niet in de lijst van discriminatiegronden is opgenomen; 

 

 -  verwerpt het beroep voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4731 

 
 

Arrest nr. 36/2010 
van 22 april 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 « tot 

samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en 

Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934 », 

bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936, gesteld door de raadkamer van de Rechtbank van eerste 

aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij beschikking van 18 juni 2009 in zake de Belgische Staat tegen T. A.K., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 juni 2009, heeft de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt de wet van 4 mei 1936 houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit 
nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de 
werking van de Deposito- en Consignatiekas, in samenhang gelezen met de ministeriële 
besluiten tot vaststelling van de op de strafrechtelijke borgstelling toepasselijke rentevoeten, 
de artikelen 10, 11, 16 en 17 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 
van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, in zoverre die regeling een op de strafrechtelijke 
borgstelling toepasselijke rentevoet vaststelt die lager is dan het wettelijke percentage en, na 
toepassing van een roerende voorheffing, lager dan de inflatie, terwijl die borgstelling voor de 
deponent een gedwongen karakter heeft vermits zij een voorwaarde voor zijn 
invrijheidsstelling vormt ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  T. A.K.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Mulkay, advocaat bij de balie te Luik, voor T. A.K.; 
 
 .  Mr. V. Colson loco Mr. B. Lespire, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de verwijzende rechter heeft de Belgische Staat derdenverzet ingesteld tegen een beschikking van 
13 augustus 2007 van de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, die met name de teruggave 
heeft bevolen van een borgstelling van 400 000 frank (9 915,14 euro), gedeponeerd op 2 april 1999 teneinde de 
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opheffing mogelijk te maken van het aanhoudingsbevel dat op 4 februari 1999 tegen T. A.K. was uitgevaardigd. 
De teruggegeven borgtocht, vermeerderd met de interesten tegen de rentevoet bepaald door de Deposito- en 
Consignatiekas en verminderd met de roerende voorheffing, bedraagt 11 371,40 euro. 
 
 In verband met de ontvankelijkheid van het derdenverzet geeft de verwijzende rechter aan dat de borgtocht 
van burgerlijke aard is en dat de toekenning ervan aan de Staat geen straf vormt volgens de rechtspraak van het 
Hof en van het Hof van Cassatie, volgens welke de teruggave van een borgtocht is vervat in het begrip 
« burgerlijke belangen » bedoeld in artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 Ten gronde stelt de verwijzende rechter vast dat de partijen verzet instellen in verband met de rentevoet die 
van toepassing is op de wettelijke borgstelling : terwijl de Staat de rentevoeten wil laten toepassen die bij 
ministerieel besluit zijn vastgesteld voor de Deposito- en Consignatiekas en die tussen 1999 en 2007 zijn 
gevarieerd van 1,75 pct. tot 2,75 pct., wil de verweerder op derdenverzet de rentevoet laten toepassen die in 
burgerlijke en handelszaken wordt toegepast, bij wet is vastgesteld en voor dezelfde periode is gevarieerd van 
5,5 pct. tot 7 pct. De verwijzende rechter gaat in op het verzoek van de verweerder op derdenverzet en richt aan 
het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In zijn memorie herinnert T. A.K. aan de feiten van het geschil en geeft hij aan dat de rentevoeten 
die worden gehanteerd door de Deposito- en Consignatiekas, lager liggen dan de wettelijke rentevoet die van 
toepassing is op de veroordelingen tot betaling van bedragen, alsook dan de inflatie; bovendien is een roerende 
voorheffing van 15 pct. verschuldigd. Te dezen is het gedeponeerde kapitaal, bij vaste waarde, verminderd met 
4,512 pct. De in het geding zijnde consignatie leidt tot een beroving (daar het gedeponeerde kapitaal is aangetast) 
die ten goede komt aan de rijksbegroting en in strijd is met de artikelen 16 en 17 van de Grondwet en met 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.1.2.  Volgens die partij wordt de verantwoording die de minister van Financiën voor die situatie heeft 
aangevoerd voor de verwijzende rechter en die is afgeleid uit het feit dat de Staat, in tegenstelling tot de banken 
van de privésector, het deposito waarborgt, door diezelfde minister tegengesproken door te stellen dat het 
faillissement van een Belgische bank onmogelijk is. De discriminatie is des te groter daar de betwiste bepalingen 
leiden tot een vermindering van het kapitaal, en dat zij gespreid is over een lange periode waarvan de duur 
afhankelijk is van de behandeling van de strafvordering en dus van het openbaar ministerie. Het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens heeft in zijn arrest Meïdanis t. Griekenland van 22 mei 2008 echter gesteld dat de 
vaststelling van moratoriuminteresten die een publiek persoon verschuldigd is tegen een rentevoet die bijna vier 
keer lager ligt dan die welke wordt toegepast op de particulieren voor dezelfde periode, afbreuk doet aan het 
recht op het ongestoord genot van eigendom. De lering van dat arrest kan tot de onderhavige zaak worden 
uitgebreid, waarin bovendien de borgstelling is vereist om het de deponent mogelijk te maken een van zijn 
fundamentele rechten terug te krijgen. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad herinnert aan de feiten van het geschil en tracht de ontvankelijkheid van het 
derdenverzet voor de verwijzende rechter door de minister van Financiën aan te tonen. Hij geeft aan dat de 
consignatie slechts kan gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas (artikel 35 van de wet van 20 juli 1990 op 
de voorlopige hechtenis) en voert aan dat de uit te keren interesten bijgevolg alleen verschuldigd kunnen zijn 
krachtens de daarop betrekking hebbende wetgeving; die wetgeving vormt aldus een uitzondering bepaald in 
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek op de daarin geformuleerde regel. De begrotingswetten van 
22 december 1998, 24 december 1999, 22 december 2000, 24 december 2001, 24 december 2002, 22 december 
2003, 27 december 2004, 20 december 2005 en 28 december 2006 machtigen de minister van Financiën ertoe de 
verschillende tarieven vast te stellen van de door de Kas toegekende interest. Door de « wettelijke interestvoet » 
te beogen, kon de beschikking die voorziet in de teruggave van de in het geding zijnde borgtocht alleen de 
wettelijk bepaalde rentevoet beogen, namelijk die welke de minister van Financiën heeft vastgesteld krachtens de 
voormelde begrotingswetten. 
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 A.2.2.  Wat de rentevoet zelf betreft, weerlegt de Ministerraad de argumenten van T. A.K. en voert hij aan 
dat, tijdens de debatten in de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en het 
Wetboek van vennootschappen, is gesteld dat het systeem van de stortingen aan de Deposito- en Consignatiekas 
diende te worden behouden, met name wegens de gewaarborgde terugbetaling van de faillissementsgelden en is 
onderstreept dat de door de Kas toegekende interesten marktconform zijn. Die staatswaarborg - op een ogenblik 
dat niets de insolvabiliteit of het faillissement van een bank- of kredietinstelling uitsluit - is bepaald in artikel 22 
van het in het geding zijnde koninklijk besluit van 18 maart 1935 en het Hof heeft in zijn arrest nr. 23/2005 van 
26 januari 2005 besloten dat de storting van de gelden aan de Deposito- en Consignatiekas door de curator geen 
probleem vormde, onder meer omdat de daaraan gestorte gelden een staatswaarborg genieten. Die waarborg is in 
overeenstemming met de intentie van de wetgever die het vermogen van de deponent wenst te behouden en een 
niet-speculatieve vermeerdering ervan mogelijk wenst te maken. De financiële crisis, die de Staat ertoe heeft 
gebracht het bedrag van de waarborg van de bankdeposito’s te vermeerderen, toont aan dat het banksysteem niet 
zo solide is als sommigen beweren. 
 
 De door de Kas aangeboden rentevoeten liggen niet lager dan de door de FOD Economie bekendgemaakte 
inflatiecijfers. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10, 

11, 16 en 17 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van « de wet van 

4 mei 1936 houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 [tot 

samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en 

Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934], 

in samenhang gelezen met de ministeriële besluiten tot vaststelling van de op de 

strafrechtelijke borgstelling toepasselijke rentevoeten », in zoverre die bepalingen voor de 

teruggave van de strafrechtelijke borgstelling zouden voorzien in een interestvoet die lager 

zou liggen dan de wettelijke interestvoet en dan de inflatie. 

 

 

 Ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

 

 B.2.  Uit de elementen vervat in de beslissing waarmee de zaak bij het Hof aanhangig is 

gemaakt, blijkt dat een verschil in behandeling zou bestaan tussen de rechtzoekenden die de 

teruggave zouden verkrijgen van een borgtocht betaald naar aanleiding van een 

tenlastelegging in een strafzaak, en de rechtzoekenden-schuldeisers van sommen die 



 5

verwijlinteresten krijgen toegekend : terwijl de in het eerste geval toepasselijke interestvoet de 

rentevoet zou zijn die door de Deposito- en Consignatiekas wordt vastgesteld, zou de in het 

tweede geval toepasselijke interestvoet, die hoger ligt, de rentevoet zijn die bij de wet in 

burgerlijke en handelszaken wordt vastgesteld. 

 

 B.3.  Het koninklijk besluit nr. 150, bekrachtigd bij het enige artikel van de wet van 4 mei 

1936 houdende bekrachtiging van zekere koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de 

wet van 31 juli 1934, verlengd en aangevuld bij de wetten van 7 december 1934, van 15 en 

van 30 maart 1935, stelt de in het geding zijnde interestvoet niet vast, vermits artikel 17 ervan 

bepaalt : 

 

 « De rentevoet wordt bij de begrotingswet vastgesteld ». 
 

 Uit deze bepaling blijkt de wil van de wetgever om in deze aangelegenheid een rentevoet 

te doen vaststellen die verschillend is van de rentevoet bij de wet vastgesteld in burgerlijke en 

handelszaken. 

 

 De ministeriële besluiten waarnaar in de prejudiciële vraag wordt verwezen, zijn in 

werkelijkheid genomen op grond van de begrotingswetten, zoals, voor de ministeriële 

besluiten van 22 januari 2007 en 21 augustus 2007, de wet van 28 december 2006 houdende 

de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, waarvan artikel 10 bepaalt : 

 

 « In afwijking van artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot 
samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en 
Consignatiekas en tot aanbrenging van de wijzigingen daarin, krachtens de wet van 31 juli 
1934, zal de rentevoet van de in 2004 uit te keren interesten voor de bij de Deposito- en 
Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten van 
alle categorieën, door de Minister van Financiën worden vastgesteld ». 
 

 Sinds 1999 zijn aldus, bij ministerieel besluit, rentevoeten vastgesteld die variëren tussen 

1,75 en 2,75 pct. Het Hof kan zich echter alleen uitspreken over het al dan niet verantwoorde 

karakter van een verschil in behandeling in het licht van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet indien dat verschil is toe te schrijven aan een wetskrachtige norm. Het Hof vermag 

evenwel rekening te houden met de aldus bij een ministerieel besluit vastgestelde rentevoeten, 

niet om zich uit te spreken over de grondwettigheid ervan, hetgeen niet tot zijn bevoegdheid 

behoort, maar alleen om zich te plaatsen in de hypothese waarin artikel 17 van het koninklijk 
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besluit nr. 150 en de bepalingen van de begrotingswetten die daarvan afwijken, in die zin 

moeten worden geïnterpreteerd dat zij de minister opleggen af te wijken van de bij de wet 

vastgestelde rentevoet in burgerlijke en handelszaken. 

 

 B.4.  Het « wettelijke percentage » waarnaar in de prejudiciële vraag wordt verwezen, 

dient te worden begrepen als de rentevoet die is vastgesteld bij de wet van 5 mei 1865 

betreffende de lening tegen intrest, waarvan artikel 2, vervangen bij de programmawet I van 

27 december 2006, bepaalt : 

 

 « § 1.  Elk kalenderjaar wordt de wettelijke rentevoet zowel in burgerlijke als in 
handelszaken vastgesteld als volgt : het gemiddelde van de EURIBOR-rentevoet op 1 jaar 
tijdens de maand december van het voorafgaande jaar wordt afgerond naar het hoger gelegen 
kwart percent; de aldus bekomen rentevoet wordt verhoogd met 2 percent. 
 
 De algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën 
maakt in de maand januari de wettelijke intrestvoet die tijdens het lopende kalenderjaar van 
toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad. 
 
 § 2.  De wettelijke rentevoet in fiscale zaken wordt bepaald op 7 percent, zelfs indien de 
fiscale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken en voor zover er 
niet uitdrukkelijk in de fiscale bepalingen wordt van afgeweken. 
 
 Deze rentevoet kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 
worden gewijzigd. 
 
 § 3.  De wettelijke rentevoet in sociale zaken wordt bepaald op 7 pct., zelfs indien de 
sociale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken en voor zover 
er niet uitdrukkelijk in de sociale bepalingen, onder meer in de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, wordt van afgeweken. 
 
 Deze rentevoet kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 
worden gewijzigd ». 
 

 In het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2009 is aldus het volgende bericht 

bekendgemaakt : 

 

 « Mededeling over de wettelijke interestvoet 
 
 Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen 
intrest, deelt de algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst 
Financiën, de wettelijke interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet 
in voornoemd artikel 2, § 1. 
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 Voor het jaar 2009, is de wettelijke interestvoet : 5,5 % ». 
 

 Sinds 1999 is de wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken gevarieerd tussen 

5,5 pct. en 7 pct. 

 

 B.5.  De wijze van vaststelling van de interestvoet die van toepassing is op de bij de 

Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven borgstellingen valt onder het 

begrotingsbeleid van de overheid. De wetgever beschikt in die materie over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid en het Hof zou de daarmee verband houdende maatregelen alleen 

kunnen afkeuren indien zij berusten op een kennelijk onredelijke beoordeling. 

 

 B.6.  De bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven borgstellingen vormen 

zakelijke zekerheden die, met name voor de rekenplichtigen, belastingschuldigen en kopers, 

ertoe strekken de verplichtingen te waarborgen die die personen ten aanzien van de overheid 

hebben. Voor de onder borgtocht in vrijheid gestelde personen strekt de borgstelling ertoe hun 

aanwezigheid in de latere stadia van de procedure te verzekeren en de tenuitvoerlegging van 

de straf te waarborgen. 

 

 B.7.  De strafrechtelijke borgstelling is weliswaar van burgerlijke aard en de toewijzing 

ervan aan de Staat kan niet worden beschouwd als een straf. Toch bevinden de 

rechtzoekenden aan wie zij wordt teruggegeven omdat zij hun verplichtingen zijn nagekomen, 

zich in een situatie die wezenlijk verschilt van die van de schuldeisers die de wettelijke 

interestvoet in burgerlijke en handelszaken kunnen genieten. 

 

 Dat komt, enerzijds, omdat de aan de eerstgenoemden teruggegeven strafrechtelijke 

borgstelling onder de strafvordering valt, terwijl de motivatie van de laatstgenoemden van 

privéaard is en onder handelingen of verrichtingen met een burgerlijk of commercieel 

karakter valt. 

 

 Dat komt, anderzijds, omdat kan worden beschouwd dat de in burgerlijke en 

handelszaken verschuldigde interesten een dubbele functie hebben, vermits zij het mogelijk 

maken de persoon die ze geniet, te vergoeden voor het nadeel dat hij heeft geleden en tegelijk 

de persoon die ze verschuldigd is, verantwoordelijk te stellen voor het nadeel dat hij heeft 

veroorzaakt. Echter, hoewel kan worden aangenomen dat de interesten gestort bij de 
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teruggave van een strafrechtelijke borgstelling die in bewaring is gegeven bij de Deposito- en 

Consignatiekas - waarvan de hoedanigheid van overheid haar overigens toelaat de 

staatswaarborg te genieten - het mogelijk maken, ten aanzien van de persoon aan wie zij 

wordt teruggegeven, de vastzetting te vergoeden van de waarden die het voorwerp van de 

borgstelling hebben uitgemaakt, kan de overheid waarbij die in bewaring is gegeven, niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor een nadeel dat moet worden vergoed. Die hypothese 

verschilt in wezen van die waarop het arrest Meïdanis t. Griekenland betrekking heeft, dat het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 22 mei 2008 heeft gewezen en door de 

verwerende partij op derdenverzet voor de verwijzende rechter wordt aangevoerd, vermits het 

te dezen ging om moratoriuminteresten tot verhoging van een loonschuld. 

 

 B.8.  Door de minister ertoe te verplichten inzake de teruggave van de strafrechtelijke 

borgstelling een interestvoet vast te stellen die verschillend is van die welke wettelijk is 

bepaald in burgerlijke en handelszaken, die evolueert volgens de huurprijs van het geld, en 

bijgevolg rekening houdt met de inflatie waarnaar in de prejudiciële vraag wordt verwezen, 

heeft de wetgever geen kennelijk onredelijke maatregel genomen. 

 

 

 Ten aanzien van de artikelen 10, 11, 16 en 17 van de Grondwet en artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

 

 B.9.  Zoals in B.6 is aangegeven, strekt de borgstelling ertoe de aanwezigheid te 

verzekeren van de onder borgtocht in vrijheid gestelde personen in de latere stadia van de 

procedure en de tenuitvoerlegging van de straf te waarborgen. De interest die wordt gestort bij 

de teruggave van de borgstelling heeft tot doel de vastzetting te compenseren van de waarden 

die deze vormden en het gegeven dat die rentevoet is vastgesteld op een laag niveau maakt 

het, om de in B.7 aangegeven redenen, niet mogelijk te beschouwen dat een dergelijke 

maatregel tot doel zou hebben het vermogen van de overheid bij wie de borgstelling in 

bewaring is gegeven, zelfs voorlopig, uit te breiden. Die maatregel zou dus niet kunnen 
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worden beschouwd als een aantasting van het recht op het ongestoord genot van eigendom 

beschermd bij artikel 16 van de Grondwet en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Artikel 17 van de Grondwet betreft de 

algemene verbeurdverklaring der goederen en houdt dus geen verband met een maatregel die 

tot doel heeft de rentevoet vast te stellen van de interest die bij de teruggave van de 

borgstelling wordt gestort. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 « tot samenschakeling 

van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en 

tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934 », bekrachtigd bij 

de wet van 4 mei 1936, schendt niet de artikelen 10, 11, 16 en 17 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

22 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4744 

 
 

Arrest nr. 37/2010 
van 22 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1 en 2 van de wet van 18 februari 1969 

betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake 

vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, gesteld door de Correctionele 

Rechtbank te Veurne. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 17 juni 2009 in zake het openbaar ministerie tegen W. V.B., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 juli 2009, heeft de Correctionele Rechtbank 
te Veurne de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden artikel 1 en 2 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter 
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg 
en de waterweg, het legaliteitsbeginsel in strafzaken vervat in artikel 12, tweede lid en 
artikel 14 van de Grondwet doordat in artikel 1 van de voormelde wet van 18 februari 1969 aan 
de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit, zonder specificatie de mogelijkheid wordt 
overgedragen om alle vereiste maatregelen te treffen ter uitvoering van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de internationale verdragen en uit de krachtens deze genomen internationale 
akten en welke maatregelen de opheffing en de wijziging van wetsbepalingen kunnen 
inhouden, en doordat geen aanduiding wordt gegeven van de internationale verdragen en 
internationale akten van welke het voorzien van maatregelen in aanmerking kan komen, terwijl 
in artikel 2 van de voormelde wet van 18 februari 1969 strafsancties bepaald worden voor de 
overtredingen van de besluiten die bij toepassing van artikel 1 worden genomen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  W. V.B.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Vanden Bogaerde, advocaat bij de balie te Veurne, voor W. V.B.; 
 
 .  Mr. T. Dreier loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het bodemgeschil heeft betrekking op de niet-naleving van de verplichtingen inzake de juiste werking en het 
juiste gebruik van de tachograaf en de toegang tot de gegevens van dat controleapparaat. 
 
 Op 2 maart 2007 heeft de Politierechtbank te Brugge W. V.B. veroordeeld wegens inbreuken op de 
artikelen 13 en 15, lid 7, van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende 
het controleapparaat in het wegvervoer. Op 23 januari 2008 werd zijn hoger beroep afgewezen, maar dat vonnis 
werd op 7 oktober 2008 door het Hof van Cassatie verbroken (P.08.0320.N) omdat het niet antwoordt op het 
verweer dat de wet van 18 februari 1969 niet voldoet aan het wettigheidsbeginsel in strafzaken. 
 
 De wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en 
akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg machtigt de Koning « alle vereiste 
maatregelen » te nemen « ter uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de internationale verdragen en 
uit de krachtens deze genomen internationale akten » (artikel 1) en stelt de overtreding van de op grond daarvan 
genomen besluiten strafbaar (artikel 2). 
 
 Op verzoek van de beklaagde stelt de Correctionele Rechtbank te Veurne, waarnaar de zaak na verbreking 
werd verwezen, de hiervoor aangehaalde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  W. V.B. schetst in de eerste plaats de wijze van strafbaarstelling van inbreuken op de verordening 
(EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. Hij 
wijst inzonderheid op artikel 19, lid 1, van die verordening alsook op artikel 19, lid 1, en de inleidende 
overwegingen van een andere verordening, meer bepaald de verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 maart 2006 « tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad », waaruit blijkt dat het aan de lidstaten toekomt de 
wijze te bepalen waarop inbreuken op de voormelde verordeningen worden gestraft. 
 
 De wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en 
akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg voorziet naar het oordeel van W. V.B. 
niet in een duidelijke strafbaarstelling. Door een « merkwaardig doorverwijzen » in die wet, zijn de inbreuken op 
de verordening (EEG) nr. 3821/85 enkel strafbaar in zoverre een koninklijk besluit in die strafbaarheid voorziet. 
Het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer stelde aanvankelijk enkel de inbreuken 
begaan op het grondgebied van een ander land strafbaar en pas vanaf 11 april 2007 ook de inbreuken begaan op 
Belgisch grondgebied. 
 
 A.2.  W. V.B. verwijst vervolgens naar de rechtspraak van het Hof inzake het strafrechtelijk 
wettigheidsbeginsel, meer bepaald de arresten nrs. 114/98, 137/2005 en 71/2006. Hij leidt daaruit af dat, telkens 
wanneer de wetgever de Koning een machtiging verleent, zonder dat hij de machtiging nauwkeurig heeft 
omschreven en zonder dat hij de essentiële elementen van de strafbaarstelling heeft vastgesteld, het 
wettigheidsbeginsel wordt geschonden aangezien een dergelijke wijze van handelen de strafbaarstelling onttrekt 
aan het parlementaire debat waar zij krachtens het wettigheidsbeginsel thuishoort. 
 
 Toen de wet van 18 februari 1969 werd uitgevaardigd, wist men niet welke toekomstige internationale akten 
daaronder zouden vallen. De sanctionering van de latere internationale akten werd derhalve onttrokken aan elk 
parlementair debat. Wat inzonderheid de verordening (EEG) nr. 3821/85 betreft, is men in 1985 automatisch 
uitgegaan van de strafbaarstelling via de wet van 18 februari 1969, waarbij geen enkel parlementair debat is 
gevoerd over de vraag of de inbreuken op de verordening burgerrechtelijk, strafrechtelijk of bestuursrechtelijk 
dienen te worden gestraft. Artikel 1 van de voormelde wet zou bijgevolg niet de essentiële elementen van de 
strafbaarstelling bevatten. 
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 A.3.  Volledigheidshalve wijst W. V.B. nog naar een arrest van het Hof van Cassatie van 3 februari 2009 
(P.08.1477.N), waarin dat Hof van oordeel is dat het mandaat dat de wetgever aan de Koning heeft gegeven 
duidelijk in artikel 1 van de wet van 18 februari 1969 is omschreven en waarin het tevens het verzoek om in dat 
verband een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof afwijst omdat « de voorgestelde prejudiciële 
vraag berust op een onjuiste rechtsopvatting ». 
 
 W. V.B. is het niet eens met de beoordeling door het Hof van Cassatie van de in het geding zijnde 
machtiging. Hij acht de argumentatie erg pover : de machtiging aan de Koning is duidelijk (en dus grondwettig) 
nu de verplichtingen in de internationale akte voor de burger duidelijk zijn. Het Hof van Cassatie zou daarbij over 
het hoofd zien dat men op grond van artikel 1 van de wet van 18 februari 1969 helemaal niet kan weten over 
welke internationale akten het gaat (zodat de machtiging allesbehalve duidelijk is). Bovendien merkt hij op dat het 
niet aan het Hof van Cassatie maar wel aan het Grondwettelijk Hof toekomt de draagwijdte van een aan de 
Koning verleende delegatie in het licht van het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel te beoordelen. 
 
 A.4.  Volgens de Ministerraad bevat de prejudiciële vraag twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft het 
feit dat de maatregelen die de Koning kan nemen, niet door de wetgever worden gepreciseerd. Het tweede 
onderdeel betreft het feit dat de internationale verdragen en akten waarvoor de Koning maatregelen kan nemen, 
niet door de wetgever zijn aangeduid. 
 
 Rechtspraak en rechtsleer nemen aan, zo betoogt de Ministerraad, dat er een wettelijke grondslag is wanneer 
de wetgever aan een ander orgaan opdraagt om de strafbare feiten en straffen te bepalen in de door de wet 
bepaalde aangelegenheden voor zover het maximumstraftarief door de wetgever zelf werd vastgesteld. Het 
wettigheidsbeginsel in strafzaken zou dus niet zover gaan dat het de wetgever ertoe zou verplichten elk aspect van 
de vervolging en de bestraffing zelf te regelen. 
 
 A.5.  De wet van 18 februari 1969 delegeert aan de Koning de mogelijkheid om alle vereiste maatregelen te 
nemen inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, ter uitvoering van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de internationale verdragen en uit de krachtens die verdragen genomen internationale akten. 
De maatregelen genomen ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 werden genomen door het 
koninklijk besluit van 14 juli 2005. Artikel 18, § 1, van dat koninklijk besluit bepaalt dat de inbreuken op de 
voormelde verordening worden bestraft overeenkomstig artikel 2 van de wet van 18 februari 1969. 
 
 In de voormelde verordening worden volgens de Ministerraad duidelijk de feiten uiteengezet die 
strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Een verordening heeft een algemene strekking, hetgeen inhoudt dat zij 
op objectief omschreven situaties van toepassing is en voor algemene en in abstracto omschreven categorieën van 
personen tot rechtsgevolgen leidt. Een verordening is ook verbindend in al haar onderdelen, wat betekent dat zij 
bestemd is om een situatie aan een allesomvattende en zo nodig precieze regeling te onderwerpen. Een 
verordening is ten slotte rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten en behoort dus automatisch tot de normen van de 
interne rechtsorde van de lidstaten. 
 
 A.6.  Aangezien de strafbare feiten en gedragingen nauwkeurig in de voormelde verordening zijn bepaald, 
die rechtstreekse werking heeft in de Belgische rechtsorde, en de strafmaat wordt bepaald in artikel 2 van de wet 
van 18 februari 1969, is er volgens de Ministerraad geen sprake van een schending van het strafrechtelijk 
wettigheidsbeginsel. Het feit dat, zonder nadere precisering, de mogelijkheid wordt verleend aan de Koning om 
alle vereiste maatregelen te nemen ter uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de internationale akten, 
zou niet ongrondwettig zijn gelet op de rechtstreekse werking van de verordening, die immers strikt moet worden 
nageleefd en niet kan worden gewijzigd. 
 
 Dat de wetgever geen nadere aanduiding geeft van de internationale verdragen en akten zou evenmin het 
strafrechtelijk wettigheidsbeginsel schenden. Het gaat immers enkel om verdragen en akten die betrekking hebben 
op het vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg en bovendien heeft de verordening 
rechtstreekse werking in de lidstaten, zonder dat enige andere wettelijke akte noodzakelijk is voor de omzetting 
ervan. Het zou in dat verband volstaan dat het strafbare feit duidelijk in de verordening is uiteengezet. 
 
 A.7.  Volgens W. V.B. gaat het argument ontleend aan de directe werking niet op omdat de wijze van 
bestraffing, die het voorwerp van de prejudiciële vraag vormt, juist aan de lidstaten is overgelaten. In strijd met 
het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel zou de wetgever de keuze op dat vlak volledig aan de Koning overlaten. 
Hij verwijst in dat verband naar het gebruik van het woord « kan » in artikel 1 van de wet van 18 februari 1969. 
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 De Ministerraad heeft wel gelijk waar hij stelt dat de internationale akten en verdragen worden afgebakend 
als degene die betrekking hebben op vervoer op zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, maar hij vergeet 
dat de wet van 18 februari 1969 daarbij een soort van toekomstige werking heeft. W. V.B. vindt het frappant te 
moeten vaststellen dat de voormelde wet reeds in 1969 een machtiging geeft aan de Koning voor de uitvoering 
van een verordening die pas in 1985 werd uitgevaardigd. 
 
 A.8.  Volgens de Ministerraad bepaalt de wet van 18 februari 1969, in tegenstelling tot wat W. V.B. 
beweert, duidelijk dat strafrechtelijke sancties zullen worden toegepast voor de overtredingen van de koninklijke 
besluiten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. De keuze van de aard van de 
sanctie werd dus wel degelijk door de wetgever gemaakt. In het koninklijk besluit van 14 juli 2005 wordt geen 
keuze gemaakt inzake de aard van de sanctie, maar wordt enkel naar de wettelijk bepaalde strafsancties verwezen. 
 
 Voorts merkt de Ministerraad nog op dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie een verordening 
niet mag worden omgezet in het nationale recht omdat daardoor een misverstand kan ontstaan over het 
rechtskarakter van de voorschriften van de verordening. De door W. V.B. aangehaalde arresten van het 
Grondwettelijk Hof zouden niet relevant zijn omdat zij een verschillende situatie betreffen. Het in A.3 vermelde 
arrest van het Hof van Cassatie kan daarentegen op de instemming van de Ministerraad rekenen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 1 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter 

uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de 

spoorweg of de waterweg bepaalt : 

 

 « De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, inzake vervoer over zee, over de 
weg, de spoorweg of de waterweg, alle vereiste maatregelen treffen ter uitvoering van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de internationale verdragen en uit de krachtens deze 
genomen internationale akten, welke maatregelen de opheffing en de wijziging van 
wetsbepalingen kunnen inhouden. 
 
 Deze wet is niet van toepassing op de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer 
te land, de onderdelen ervan evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 
 
 Deze wet geldt niet voor de verplichtingen die voortvloeien uit de verordeningen en de 
richtlijnen die uitgevaardigd zijn in toepassing van artikel 87 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957 ». 
 

 B.1.2.  Artikel 2 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De overtredingen van de besluiten die genomen werden bij toepassing van artikel 1 
van deze wet worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een 
geldboete van vijftig tot tienduizend euro, of slechts één van beide straffen, onverminderd de 
eventuele schadevergoeding. 
 
 De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII 
en van artikel 85, zijn toepasselijk op deze overtredingen. 
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 Onverminderd artikel 56 van het Strafwetboek mag de straf, in geval van herhaling binnen 
twee jaren te rekenen van de veroordeling, evenwel niet minder bedragen dan het dubbel van 
de straf die vroeger voor dezelfde overtreding uitgesproken werd. 
 
 De politierechtbanken zijn bevoegd voor de in dit artikel bedoelde overtredingen. 
 
 § 2.  In afwijking van artikel 43, eerste lid, van het Strafwetboek, kan de rechter in de door 
de Koning bepaalde gevallen, de verbeurdverklaring of de tijdelijke vastlegging van het 
vervoermiddel bevelen. 
 
 In geval van tijdelijke vastlegging stelt de rechter de duur hiervan vast en wijst de plaats 
aan waar het vervoermiddel aan de ketting zal gelegd worden, op kosten en risico van de 
eigenaar. 
 
 § 3.  De schadevergoeding die toegekend wordt aan de burgerlijke partij is bevoorrecht op 
het vervoermiddel waarmede de overtreding werd gepleegd. Dit voorrecht neemt rang in 
onmiddellijk na dat bedoeld in artikel 20, 5°, van de wet van 16 december 1851. 
 
 § 4.  De personen die op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk 
zijn voor de schadevergoeding en de kosten, zijn het ook voor de geldboete ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of de machtiging aan de 

Koning in het voormelde artikel 1 en de strafbaarstelling van de overtredingen van de op grond 

van die machtiging genomen besluiten in het voormelde artikel 2 het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel schenden, doordat de wetgever niet heeft gepreciseerd wat onder « alle 

vereiste maatregelen » moet worden verstaan en doordat hij evenmin nader heeft bepaald 

welke « internationale verdragen » en « internationale akten » worden beoogd. 

 

 B.3.1.  Artikel 12, tweede lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die 
zij voorschrijft ». 
 

 B.3.2.  Artikel 14 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet ». 
 

 B.4.  Door aan de wetgevende macht de bevoegdheid te verlenen, enerzijds, om te bepalen 

in welke gevallen en in welke vorm strafvervolging mogelijk is en, anderzijds, om een wet aan 

te nemen op grond waarvan een straf kan worden bepaald en toegepast, waarborgen de 
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artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet aan elke burger dat geen enkele gedraging 

strafbaar zal worden gesteld en geen enkele straf zal worden opgelegd dan op grond van regels 

aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 B.5.  Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat niet zover dat het de wetgever ertoe 

verplicht elk aspect van de strafbaarstelling zelf te regelen. Een delegatie aan de Koning is niet 

in strijd met dat beginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en 

betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen 

voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld. 

 

 B.6.  De zaak voor de verwijzende rechter heeft betrekking op inbreuken op de 

artikelen 13 en 15, lid 7, van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 

1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. Een koninklijk besluit van 14 juli 

2005 bepaalt dat de inbreuken op die verordening en op dat koninklijk besluit worden bestraft 

overeenkomstig artikel 2 van de wet van 18 februari 1969. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek in dit geval tot de hypothese dat de machtiging aan de 

Koning betrekking heeft op verplichtingen die voortvloeien uit een Europese verordening. 

 

 B.7.  Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar 

onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat (artikel 288, tweede lid, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Een verordening heeft slechts 

bindende kracht nadat zij, samen met de bijlagen in voorkomend geval, in het Publicatieblad 

van de Europese Unie is bekendgemaakt. 

 

 B.8.1.  Artikel 13 van de verordening (EEG) nr. 3821/85 bepaalt : 

 

 « De werkgever en de bestuurders zien toe op de juiste werking en het juiste gebruik van 
het controleapparaat en van de bestuurderskaart, indien de bestuurder moet rijden met een 
voertuig dat is uitgerust met een aan bijlage I B beantwoordend controleapparaat ». 
 

 B.8.2.  Artikel 15, lid 7, van dezelfde verordening bepaalt : 
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 « a)  Wanneer de bestuurder rijdt met een voertuig dat is uitgerust met een aan bijlage I 
beantwoordend controleapparaat, moet hij op verzoek van de met de controle belaste 
ambtenaren het volgende kunnen tonen : 
 
 i)  de registratiebladen van de lopende week en die welke de bestuurder de voorafgaande 
vijftien dagen heeft gebruikt, 
 
 ii)  de bestuurderskaart, indien hij houder is van een dergelijke kaart, en 
 
 iii)  alle handmatig opgetekende gegevens en afdrukken van de lopende week zelf en van 
de voorafgaande 15 dagen, zoals vereist uit hoofde van deze verordening en Verordening (EG) 
nr. 561/2006. 
 
 Echter na 1 januari 2008 bestrijken de onder i) en iii) bedoelde perioden de dag zelf en de 
voorafgaande 28 dagen. 
 
 b)  Wanneer de bestuurder rijdt met een voertuig dat is uitgerust met een aan bijlage I B 
beantwoordend controleapparaat, moet hij op verzoek van de met controle belaste ambtenaren 
het volgende kunnen tonen : 
 
 i)  de bestuurderskaart waarvan hij houder is, 
 
 ii)  alle handmatig geregistreerde gegevens en afdrukken van de week zelf en van de 
voorafgaande 15 dagen, zoals vereist uit hoofde van deze verordening en Verordening (EG) 
nr. 561/2006, en 
 
 iii)  de registratiebladen voor dezelfde periode als die welke onder ii) is bedoeld en waarin 
hij heeft gereden met een voertuig dat is uitgerust met een aan bijlage I beantwoordend 
controleapparaat. 
 
 Echter na 1 januari 2008 bestrijken de onder ii) bedoelde perioden evenwel de dag zelf en 
de voorafgaande 28 dagen. 
 
 c)  Een met de controle belaste ambtenaar met inspectiebevoegdheid kan de naleving van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 controleren door onderzoek van de registratiebladen, de 
getoonde of afgedrukte gegevens die door het controleapparaat of de bestuurderskaart zijn 
geregistreerd of, bij ontbreken daarvan, door analyse van elk ander bewijsdocument aan de 
hand waarvan de niet-naleving van een bepaling zoals deze neergelegd in artikel 16, leden 2 en 
3, kan worden gerechtvaardigd ». 
 

 B.8.3.  Artikel 19, lid 1, van dezelfde verordening bepaalt : 

 

 « De Lid-Staten stellen, na raadpleging van de Commissie, tijdig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. 
 
 Deze bepalingen hebben onder andere betrekking op de organisatie, de procedure en de 
controlemiddelen, alsmede op de sancties die bij overtreding kunnen worden toegepast ». 
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 B.9.  Het komt aan de wetgever toe de vereiste maatregelen te nemen tot uitvoering van 

een verordening of de Koning daartoe te machtigen. Wanneer de wetgever de niet-naleving van 

een bepaling strafbaar stelt, dan vereist het wettigheidsbeginsel, gewaarborgd door artikel 12, 

tweede lid, van de Grondwet, dat de machtiging aan de Koning voldoende nauwkeurig is 

omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de 

essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld. 

 

 B.10.  Doordat een Europese verordening rechtstreeks toepasselijk is in de Belgische 

rechtsorde, kan zij eveneens krachtens artikel 34 van de Grondwet de vereiste essentiële 

elementen bevatten. Dat is met name het geval wat de hoger vermelde artikelen 13 en 15, lid 7, 

van de verordening (EEG) nr. 3821/85 betreft. 

 

 De voorschriften waarvan de niet-naleving door de wetgever strafbaar is gesteld, zijn 

derhalve op nauwkeurige wijze uiteengezet. De strafbaarstelling van inbreuken op de 

verordening vloeit voort uit artikel 2, § 1, van de wet van 18 februari 1969 dat de overtreding 

van de besluiten, genomen met toepassing van de machtiging bedoeld in artikel 1 van dezelfde 

wet, strafbaar stelt. De minimum- en de maximumstraf zijn uitdrukkelijk bepaald in artikel 2, 

§ 1, van de wet van 18 februari 1969. 

 

 In een dergelijke juridische context kan de wetgever, zonder aan het strafrechtelijk 

wettigheidsbeginsel afbreuk te doen, de nadere uitvoering van verordeningen op een bepaald 

domein, te dezen het vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, in haar 

geheel aan de Koning opdragen, zonder dat hij dat voor elke verordening afzonderlijk dient te 

bevestigen en zonder dat hij nader dient te preciseren welke uitvoeringsmaatregelen de Koning 

mag nemen. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 1 en 2 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter 

uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de 

spoorweg of de waterweg schenden de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4749 

 
 

Arrest nr. 38/2010 
van 22 april 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 30, § 1, vierde lid, van de wetten op de 

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter P. Martens, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de 

griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 195.080 van 3 juli 2009 in zake Vincent Jacmin tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 juli 2009, heeft de Raad van 
State de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 30, § 1, vierde lid, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de 
Koning ertoe machtigt een verjaringstermijn van het in artikel 14, § 2, van dezelfde wetten 
bedoelde cassatieberoep te bepalen die korter is dan die welke in artikel 1073 van het 
Gerechtelijk Wetboek wordt beoogd ?; 
 
 2.  Schendt artikel 30, § 1, vierde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 
op 12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de Koning ertoe 
machtigt een verjaringstermijn van het in artikel 14, § 2, van dezelfde wetten bedoelde 
cassatieberoep te bepalen die korter is dan die welke in paragraaf 1 van dezelfde bepaling 
wordt beoogd ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Vincent Jacmin, wonende te 6042 Lodelinsart, rue des Hayettes 7; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Malherbe, advocaat bij de balie te Brussel, voor Vincent Jacmin; 
 
 .  Mr. M. Belmessieri loco Mr. F. Maussion en Mr. P. Goffaux, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij een verzoekschrift van 30 januari 2007 heeft Vincent Jacmin een beroep ingesteld tot nietigverklaring 
van de artikelen 3, § 1, en 24, vijfde en zesde lid, van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot 
vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State. 
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 Vincent Jacmin is geneesheer-specialist in de gynaecologie. Hij heeft een geschil met het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna : het Riziv) en heeft in die zin voor de Raad van State reeds 
verschillende cassatieberoepen tegen jurisdictionele beslissingen van het Riziv ingesteld. 
 
 Ter ondersteuning van zijn verzoekschrift worden twee middelen aangevoerd, die beide twee onderdelen 
omvatten. De Raad van State heeft, bij zijn arrest van 3 juli 2009, het tweede onderdeel van het eerste middel, 
alsook de twee onderdelen van het tweede middel ongegrond verklaard. 
 
 De Raad van State is daarentegen ingegaan op de vraag van de verzoeker om aan het Hof de twee hiervoor 
weergegeven prejudiciële vragen te stellen, ten aanzien van het eerste onderdeel van het eerste middel. In dat 
middel wordt artikel 3, § 1, van het voormelde koninklijk besluit van 30 november 2006 bekritiseerd, dat de 
termijn voor het instellen van cassatieberoep voor de Raad van State vaststelt op 30 dagen en zulks op grond van 
een machtiging verleend aan de Koning bij artikel 30, § 1, vierde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  De verzoeker voor de Raad van State voert aan dat er een met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet strijdig verschil in behandeling bestaat tussen de verzoeker voor de Raad van State, wiens 
cassatieberoep wordt beperkt tot 30 dagen, en de andere rechtzoekenden die een termijn van drie maanden 
genieten om een cassatieberoep in burgerlijke zaken voor het Hof van Cassatie in te stellen (artikel 1073 van het 
Gerechtelijk Wetboek). 
 
 Volgens hem is die termijn kennelijk ontoereikend om een administratief cassatieverzoekschrift op te 
stellen, temeer daar de verzoeker geen andere middelen kan aanvoeren dan die welke hij in zijn verzoekschrift 
doet gelden, met uitzondering van de middelen van openbare orde. 
 
 De verzoeker voor de Raad van State is van mening dat, indien de wetgever meende te moeten voorzien in 
een kortere beroepstermijn inzake vreemdelingenbetwistingen, hij dat niet op algemene wijze diende te doen. 
 
 Volgens de verzoeker doet die beperking afbreuk aan de essentie van het recht op toegang tot de rechter, 
temeer daar de voorwaarden voor de uitoefening van de voorziening volgens hem niet voorspelbaar kunnen 
worden geacht in de ogen van een rechtzoekende. Die laatstgenoemde heeft immers geen enkele zekerheid 
omtrent de datum waarop de Raad van State zijn beslissing zal wijzen, aldus de verzoeker. 
 
 A.1.2.  De verzoeker is van mening dat de Ministerraad niet uitlegt waarom de wetgever het nodig heeft 
geacht de termijn, die vroeger op 60 dagen was vastgesteld, terug te brengen tot 30 dagen. Hij preciseert dat de 
wetgever die wijziging evenmin heeft uitgelegd. 
 
 De verzoeker betwist niet dat de administratieve cassatievoorziening net als de cassatievoorziening in 
burgerlijke zaken, buitengewone rechtsmiddelen zijn, in tegenstelling tot de cassatievoorziening in strafzaken, zo 
stelt hij. Maar in die laatste gevallen kennen de partij en haar advocaat, volgens hem, de datum van het vonnis op 
voorhand. 
 
 A.2.  De Ministerraad stelt dat de vraag ontkennend moet worden beantwoord : de vergelijking waarop zij 
berust, is niet pertinent en is beperkend. Hij somt een aantal cassatietermijnen op die korter zijn dan de in 
burgerlijke zaken bepaalde termijn van drie maanden, waaronder termijnen van minder dan 30 dagen, zoals dat 
met name het geval is om cassatievoorziening in strafzaken in te stellen. De wetgever vermag dus rekening te 
houden met het specifieke karakter van elke aangelegenheid om de cassatietermijnen vast te stellen. 
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 De Ministerraad is eveneens van mening dat de vergeleken situaties niet dezelfde zijn : het administratief 
cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van een administratief rechtscollege, terwijl het cassatieberoep in 
burgerlijke zaken is gericht tegen een beslissing van een justitieel gerecht en bovendien het optreden van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie vereist. 
 
 Ten slotte wenst de Ministerraad te onderstrepen dat de betwiste termijn het recht van de verzoeker om een 
administratieve cassatievoorziening in te stellen geenszins in het gedrang brengt. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.3.  De verzoeker voor de Raad van State is van mening dat, indien het Hof de eerste prejudiciële vraag 
ontkennend zou beantwoorden, het zou moeten oordelen dat er geen enkele objectieve reden bestaat om de 
termijn van de administratieve cassatievoorziening voortaan vast te stellen op 30 dagen, terwijl de termijn van 
het beroep tot nietigverklaring is behouden op 60 dagen. Hij is van mening dat de vormvereiste voor beide akten 
van rechtsingang dezelfde is, dat beide beroepen buitengewone rechtsmiddelen zijn, en dat het gegeven dat het 
beroep tot nietigverklaring feitelijke en rechtsvragen behandelt, het bekritiseerde verschil in behandeling niet 
verantwoordt. 
 
 Indien het doel van het koninklijk besluit van 30 november 2006, dat met toepassing van de in het geding 
zijnde bepaling is genomen, erin bestond de procedure te versnellen teneinde de rechtzoekende niet in de 
onzekerheid van zijn situatie te laten, zou dezelfde zorg moeten hebben bestaan ten aanzien van de 
rechtzoekende met betrekking tot wie een individuele beslissing is genomen. 
 
 Volgens de verzoeker blijkt uit de memorie van toelichting bij het ontwerp dat de wet van 15 september 
2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 
geworden, dat het doel van de bekritiseerde bepaling erin bestond de overvloed aan vreemdelingenbetwistingen 
voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weg te werken en te beheersen. 
 
 De verzoeker is van mening dat het cassatieberoep tegen een beslissing van een administratief 
rechtscollege, zoals die van de binnen het Riziv ingestelde rechtscolleges, in geen enkel opzicht kan worden 
vergeleken met het beroep tegen een beslissing gewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 
door die Raad gewezen beslissingen zijn, volgens de verzoeker, relatief eenvoudiger en meer geschikt voor een 
versnelde procedure. 
 
 A.4.  De Ministerraad voert aan dat de tweede prejudiciële vraag eveneens ontkennend moet worden 
beantwoord. Hij is in de eerste plaats van mening dat de twee situaties niet vergelijkbaar zijn, aangezien in het 
beroep tot nietigverklaring de Raad van State wordt verzocht zowel in feite als in rechte een wettigheidstoetsing 
van de aan hem voorgelegde handeling uit te voeren, terwijl het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing in 
betwiste zaken die in laatste aanleg door een administratief rechtscollege is gewezen. 
 
 De cassatiemiddelen zijn overigens beperkt : de wet vermeldt noch de bevoegdheidsoverschrijding, noch de 
machtsafwending onder de cassatiemiddelen. 
 
 Het is eveneens omwille van de rechtszekerheid dat de termijn van het cassatieberoep is beperkt, aangezien 
dat beroep niet opschortend is. 
 
 De Ministerraad stelt in zijn memorie van antwoord dat het beroep tot nietigverklaring voor de Raad van 
State geenszins een buitengewoon beroep is. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 30, § 1, van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd bij de wet van 15 september 

2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Dat artikel 30, § 1, bepaalt : 

 

 « De rechtspleging welke in de bij de artikelen 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 en 36 bedoelde 
gevallen voor de afdeling bestuursrechtspraak dient te worden gevolgd, wordt vastgesteld bij 
een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 
 
 Het koninklijk besluit bepaalt onder meer de termijnen van verjaring voor de indiening 
van de aanvragen en beroepen bedoeld in de artikelen 11 en 14; deze termijnen moeten ten 
minste zestig dagen bedragen; bedoeld besluit regelt de voorwaarden van uitoefening van het 
verzet en van het derden-verzet, alsook van het beroep tot herziening; het bepaalt het tarief 
der kosten en uitgaven; het voorziet in het verlenen van het voordeel van het pro deo aan de 
onvermogenden. Het bepaalt de modaliteiten om de kosten en uitgaven te voldoen; het bepaalt 
de gevallen waarin de partijen of hun advocaten gezamenlijk mogen besluiten dat de zaak niet 
in openbare terechtzitting moet worden behandeld. 
 
 Indien met toepassing van het tweede lid, de zaak niet in openbare terechtzitting wordt 
behandeld, wordt er geen advies van het Auditoraat gegeven. 
 
 In afwijking van het tweede lid, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in 
de Ministerraad een kortere termijn van verjaring van het in artikel 14, § 2, bepaald 
cassatieberoep bepalen, zonder dat deze minder dan vijftien dagen mag bedragen ». 
 

 B.1.2.  Artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de 

cassatieprocedure bij de Raad van State, genomen ter uitvoering van het voormelde artikel 30, 

§ 1, bepaalt : 

 

 « § 1.  Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld, wordt ingediend 
uiterlijk de dertigste dag na de kennisgeving van de bestreden beslissing. 
 
 § 2.  Het verzoekschrift, gedagtekend en ondertekend door een advocaat die voldoet aan 
de voorwaarden bepaald in artikel 19, derde lid, van de gecoördineerde wetten, bevat : 
 
 1°  het opschrift ‘ cassatieberoep ’; 
 
 2°  de naam, de hoedanigheid, de nationaliteit en de woonplaats of zetel van de 
verzoekende partij; 
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 3°  de woonplaatskeuze bedoeld in artikel 37, eerste lid; 
 
 4°  de naam en de hoedanigheid van de ondertekenaar van het cassatieberoep; 
 
 5°  de opgave van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, met vermelding van 
de aard ervan, evenals van de datum en het nummer waaronder het bij het rechtscollege 
ingestelde beroep, ingeschreven is; 
 
 6°  de naam en het adres van de verwerende partij voor het rechtscollege; 
 
 7°  de opgave van de datum waarop de beslissing van het rechtscollege ter kennis is 
gebracht van de verzoekende partij in cassatie; 
 
 8°  een beknopt feitenrelaas; 
 
 9°  een uiteenzetting van de cassatiemiddelen; 
 
 10°  de opgave van het taalstatuut van de verzoekende partij, wanneer de wet die op haar 
van toepassing is, bepaalt welke taal ze moet gebruiken voor de Raad van State; 
 
 11°  de in artikel 21, § 2, eerste lid, bedoelde taal voor het verhoor ». 
 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.1.  De Raad van State vraagt het Hof of artikel 30, § 1, vierde lid, van de voormelde 

gecoördineerde wetten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het de 

Koning ertoe machtigt een verjaringstermijn van het cassatieberoep bedoeld in artikel 14, § 2, 

van dezelfde wetten vast te stellen die korter is dan die welke wordt bedoeld in artikel 1073 

van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 B.2.2.  Artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « Behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, is de termijn om zich in 
cassatie te voorzien drie maanden te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is 
betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en 
derde lid. 
 
 Indien de eiser geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats heeft in België, 
wordt de in het eerste lid bepaalde termijn verlengd overeenkomstig artikel 55. 
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 De termijn wordt met drie maanden verlengd ten behoeve van hen die zich, voor een 
openbare dienst, niet op Belgisch grondgebied en buiten Europa bevinden, en ten behoeve van 
de zeelieden die afwezig zijn wegens scheepsdienst ». 
 

 B.3.1.  Volgens de memorie van toelichting strekte het ontwerp dat de wet van 

15 september 2006 is geworden, ertoe, enerzijds, de gerechtelijke achterstand van de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State weg te werken en te beheersen en, anderzijds, de 

procedures in vreemdelingenzaken te optimaliseren teneinde een adequate jurisdictionele 

procedure te regelen (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2479/001, pp. 4-12 en 14-15). 

 

 B.3.2.  Artikel 30, § 1, vierde lid, is één van de maatregelen van de wet die deel uitmaakt 

van die eerste doelstelling. In dat verband staat te lezen : 

 

 « Het cassatieberoep is een buitengewoon rechtsmiddel waardoor een partij in de 
mogelijkheid wordt gesteld om, wegens schending van de wet of wegens verzuim van 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, de vernietiging te vragen 
van een beslissing gewezen in laatste aanleg. 
 
 Een dergelijk geschil is derhalve ten gronde reeds volledig ‘ uitgekristalliseerd ’ door de 
bodemrechter. Ook is een voorziening in cassatie niet opschortend en kan - in tegenstelling tot 
een beroep tot vernietiging van een administratieve rechtshandeling - de opschorting van de 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing niet meer worden gevorderd. Het past derhalve 
vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid om de termijn gedurende dewelke een beslissing 
het voorwerp kan uitmaken van een voorziening in cassatie zo kort als mogelijk te houden, 
zonder dat hierdoor het recht op een daadwerkelijke toegang tot de rechter aan de burger 
wordt ontzegd. Dit is de draagwijdte van deze bepaling » (ibid., p. 47). 
 

 B.3.3.  Artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 november 2006, genomen met 

toepassing van de in het geding zijnde bepaling, bepaalt dat het administratief 

cassatieverzoekschrift voor de Raad van State uiterlijk de dertigste dag na de kennisgeving 

van de bestreden beslissing moet worden ingediend. 

 

 De wetgever vermocht, gelet op het nagestreefde doel, in het algemeen de termijn te 

wijzigen om een administratief cassatieberoep in te dienen, termijn die zonder uitzondering 

van toepassing is op alle betwistingen betreffende de beslissingen gewezen door de 

administratieve rechtscolleges. 

 

 B.3.4.  Wat de vergelijking betreft die wordt gemaakt met de termijn bepaald in 

artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek om een cassatieberoep in burgerlijke zaken in te 
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stellen voor het Hof van Cassatie, is het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de 

toepassing van verschillende procedures voor verschillende rechtscolleges en onder 

verschillende voorwaarden, op zich niet discriminerend. Er zou alleen van discriminatie 

sprake kunnen zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedures, gepaard zou gaan met een onevenredige beperking van de rechten van de 

betrokken partijen. 

 

 B.3.5.  Allereerst dient te worden opgemerkt dat de wetgever, rekening houdend met het 

specifieke karakter van elke materie, cassatietermijnen heeft vastgesteld die korter zijn dan 

die welke is bepaald in artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 Vervolgens is de termijn waarin te dezen is voorzien om cassatieberoep in te stellen, 

toereikend, des temeer daar het een beroep betreft dat alleen betrekking heeft op rechtsvragen 

en niet op het geschil in zijn geheel, waarbij dat beroep volgt op minstens één aanleg die de 

betrokkenen reeds de gelegenheid heeft geboden hun grieven voor te leggen aan een 

onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege. Hieruit vloeit voort dat het verschil in behandeling 

geen onevenredige aantasting inhoudt van de rechten van de rechtzoekende op een 

daadwerkelijk jurisdictioneel beroep. 

 

 B.4.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.5.  De Raad van State vraagt het Hof ook of het voormelde artikel 30, § 1, vierde lid, 

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schendt, in zoverre het de Koning ertoe machtigt een verjaringstermijn voor het instellen van 

een cassatieberoep bij de Raad van State vast te stellen die verschilt van de termijn bepaald in 

artikel 14, § 1, van dezelfde wetten voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring. 

 

 B.6.1.  Het beroep tot nietigverklaring van een bestuurshandeling, zoals bedoeld in 

artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, is een beroep, in eerste en 

in laatste aanleg, waarbij de wettigheid van een bestuurshandeling zowel in feite als in rechte 

kan worden betwist. Het cassatieberoep bij de Raad van State is daarentegen gericht tegen een 
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beslissing in betwiste zaken gewezen in laatste aanleg door een administratief rechtscollege 

waarvoor de rechtzoekende, zoals in B.3.5 in herinnering is gebracht, alle elementen van de 

hem betreffende individuele beslissing, zowel in feite als in rechte heeft kunnen betwisten. De 

Raad van State waarbij cassatieberoep is ingesteld, neemt geen kennis van de grond van de 

zaak. 

 

 B.6.2.  Het verschil tussen de termijn om een beroep tot nietigverklaring in te stellen en 

die om een cassatieberoep in te stellen, berust aldus op een objectief criterium en is 

verantwoord ten aanzien van het doel dat in B.3.1 in herinnering is gebracht. Het doet 

evenmin op onevenredige wijze afbreuk aan het aan een rechtzoekende erkende recht op een 

daadwerkelijk jurisdictioneel beroep, waarbij laatstgenoemde over een voldoende lange 

termijn beschikt om zijn grieven te formuleren. 

 

 B.7.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 30, § 1, vierde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 

12 januari 1973, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4762 

 
 

Arrest nr. 39/2010 
van 22 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 46 van het decreet van de Franse 

Gemeenschap van 19 februari 2009 houdende diverse maatregelen, inzonderheid inzake de 

statuten en de bekwaamheidsbewijzen voor de personeelsleden van het hoger onderwijs en 

houdende oprichting van studentenraden binnen de Hogere Instituten voor Architectuur, 

ingesteld door Denis Dubois. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen en E. Derycke, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door 

de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 augustus 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 augustus 2009, heeft Denis Dubois, 
wonende te 6001 Marcinelle, avenue de la Petite Suisse 25, beroep tot vernietiging ingesteld 
van artikel 46 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 houdende 
diverse maatregelen, inzonderheid inzake de statuten en de bekwaamheidsbewijzen voor de 
personeelsleden van het hoger onderwijs en houdende oprichting van studentenraden binnen de 
Hogere Instituten voor Architectuur (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 
2009). 
 
 De vordering tot schorsing van dezelfde decreetsbepaling, ingesteld door dezelfde 
verzoekende partij, is verworpen bij het arrest nr. 173/2009 van 29 oktober 2009, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2009. 
 
 
 De Franse Gemeenschapsregering heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 maart 2010 : 
 
 -  is verschenen : Mr. M. Nihoul, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Franse 
Gemeenschapsregering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De verzoeker vordert de vernietiging van artikel 46 van het decreet van 19 februari 2009 houdende 
diverse maatregelen, inzonderheid inzake de statuten en de bekwaamheidsbewijzen voor de personeelsleden van het 
hoger onderwijs en houdende oprichting van de studentenraden binnen de Hogere Instituten voor Architectuur. 
 
 Die bepaling beperkt de bekwaamheidsbewijzen om het ambt van hoogleraar, hoofddocent of docent uit te 
oefenen, door in artikel 4, § 1, van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen 
van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschap de woorden « doctor in de geneeskunde, doctor in de dierengeneeskunde » en « apotheker, ingenieur 
of geaggregeerde hoger onderwijs » te schrappen; die bepaling treedt in werking op 15 september 2009. 
 
 A.1.2.  De verzoeker stelt vast dat de motivering voor die bepaling bijzonder beknopt is, aangezien in de 
parlementaire voorbereiding enkel wordt uiteengezet dat de bestreden bepaling ertoe strekt het ambt van docent voor 
te behouden aan de houders van de vereiste bewijzen, bedoeld in bijlage II, aangevuld met een doctoraal proefschrift, 
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zonder dat in enige overgangsbepaling wordt voorzien; het beperkte advies van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State verduidelijkt die bepaling evenmin. 
 
 De verzoeker leidt uit de lezing van de parlementaire voorbereiding van het decreet af dat aan de afschaffing 
van de bekwaamheidsbewijzen van doctor in de geneeskunde en geaggregeerde voor het hoger onderwijs geen enkel 
debat werd gewijd en dat ze evenmin verband houdt met de studiehervorming die tot stand kwam met het 
« Bologna »-decreet. 
 
 A.2.  De verzoeker is doctor in de geneeskunde en geaggregeerde voor het hoger onderwijs naar aanleiding van 
een proefschrift dat hij heeft verdedigd aan de Faculteit Geneeskunde van de ULB. Sinds verscheidene jaren 
onderwijst hij verschillende vakken aan de studenten in de kinesitherapie, ergotherapie, medische biologie en nursing 
van de « Haute Ecole Provinciale de Charleroi - Université du Travail » (hierna : HEPCUT); zijn functie wordt 
voltijds uitgeoefend. 
 
 Op 26 maart 2009 overwoog de beheerraad van de HEPCUT de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 
een vacature voor de paramedische functie van docent, terwijl in een omzendbrief van 13 mei 2009 de oprichting 
werd aangekondigd van functies van rang 2 in de sector van de kinesitherapie of de paramedische sector. 
 
 Terwijl vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepaling de verzoeker zich kandidaat kon stellen voor die 
betrekkingen in zijn hoedanigheid van doctor in de geneeskunde, met daar bovenop het proefschrift dat hij 
verdedigde tot het verkrijgen van de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, wordt hem met de bestreden 
bepaling de mogelijkheid ontzegd om zich kandidaat te stellen voor die betrekkingen, aangezien hij geen houder is 
van een titel van doctor verleend na de verdediging van een proefschrift; hij doet bijgevolg blijken van het vereiste 
belang bij onderhavig beroep. 
 
 A.3.  De verzoeker zet een enig middel uiteen, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. 
 
 Hij merkt op dat in de parlementaire voorbereiding geen enkele verklaring wordt gegeven in verband met de 
redenen waarom de houders van een diploma geneeskunde of een proefschrift van geaggregeerde voor het hoger 
onderwijs definitief worden geweerd van de bekwaamheidsbewijzen bedoeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 
8 februari 1999. 
 
 Ofschoon de titel van doctor in de geneeskunde thans niet langer bestaat, omdat de studieregeling die werd 
gewijzigd bij het « Bologna »-decreet, zijn talrijke doctors in de geneeskunde, zoals de verzoeker, evenwel nog 
steeds houder van die titel en oefenen ze functies uit. 
 
 De verzoeker is van mening dat de bestreden bepaling, doordat ze zonder enige objectieve reden personen die 
thans de functie van leerkracht uitoefenen, weert van de uitoefening van die functie en doordat ze in geen enkele 
overgangsregeling voorziet, een discriminatie in het leven roept, wat betreft de voorwaarden van toegang tot het 
ambt. 
 
 Hij brengt in dat verband de lering van het arrest nr. 32/94 in herinnering, waarin het Hof heeft aangegeven dat 
uit een bekommernis van harmonisatie die de wetgever kan nastreven, hij niettemin rekening moet houden met 
diegenen die houder zijn van een diploma dat werd verkregen onder een vroegere regeling. 
 
 A.4.  In haar memorie is de Franse Gemeenschapsregering in de eerste plaats van mening dat de verzoeker 
geen belang heeft bij het vorderen van de vernietiging van de aangevochten bepaling want, in tegenstelling met 
wat hij beweert, veroorzaakt die bepaling voor hem geen nadeel, vermits zij hem niet verbiedt te solliciteren naar 
een ambt van hoogleraar of docent in een hogeschool. 
 
 Krachtens artikel 181, derde lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 
betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van 
het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten, is de graad van geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs, behaald na het verdedigen van een proefschrift, gelijkwaardig met de graad van doctor in de 
zin van dat decreet, namelijk een graad van doctor behaald na het verdedigen van een proefschrift. De titel van 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs, behaald door de verzoeker vóór de inwerkingtreding van het decreet 
van 31 maart 2004, staat hem dus toe te solliciteren naar een betrekking van hoogleraar of docent in het hoger 
onderwijs. 
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 Ten slotte wordt de verzoeker niet de mogelijkheid ontnomen om het voordeel van artikel 4, § 3, van het 
decreet van 8 februari 1999 te genieten, dat het mogelijk maakt een hoogleraar of docent te benoemen op grond 
van een professionele of wetenschappelijke bekendheid, zodat hij door de hogeschool nog steeds kan worden 
aangesteld in een ambt van hoogleraar of docent. 
 
 A.5.  Subsidiair is de Franse Gemeenschapsregering van mening dat het middel niet gegrond is. 
 
 Aangezien, zoals hiervoor is uiteengezet, de verzoeker, door de aangevochten bepaling, immers niet de 
mogelijkheid wordt ontnomen om te solliciteren naar een betrekking van hoogleraar of docent in een 
hogeschool, bestaat er geen verschil in behandeling tussen de personen die, zoals de verzoeker, houder zijn van 
een diploma van geaggregeerde voor het hoger onderwijs en de personen die houder zijn van een titel van doctor, 
verleend na het verdedigen van een proefschrift. 
 
 In ieder geval, hoewel de vrijheid van onderwijs voor de inrichtende macht de vrijheid impliceert om het 
personeel te kiezen dat haar pedagogische doelstellingen zal verwezenlijken, verzet die vrijheid zich niet ertegen 
dat de wetgever daarop beperkingen aanbrengt, onder meer met het oog op het waarborgen van de kwaliteit van 
het onderwijs. Door te eisen dat de houders van de ambten van hoogleraar en docent houder zijn van een 
diploma van doctor, behaald na het verdedigen van een proefschrift, diploma dat getuigt van de vereiste 
kwaliteiten, kwalificaties en opleiding voor die leeropdracht, heeft de decreetgever evenwel een maatregel 
genomen die verantwoord is en evenredig is met die kwalitatieve doelstelling. 
 
 Zelfs indien de bestreden bepaling de verzoeker zou verhinderen naar die ambten te solliciteren, quod non, 
dan nog zou zij geen onevenredige gevolgen hebben, vermits de personen op wie een nieuwe bepaling van 
toepassing is, geen verkregen recht hebben op de invoering van overgangsmaatregelen, waarvan enkel de 
wetgever de noodzakelijkheid kan beoordelen. 
 
 A.6.  Nog meer subsidiair is de Franse Gemeenschapsregering van mening dat, mocht het Hof van oordeel 
zijn dat de voorwaarden voor de vernietiging vervuld zijn, het die vernietiging enkel zou mogen laten slaan op de 
woorden « of geaggregeerde hoger onderwijs », vermits dat deel van de bestreden bepaling het enige is dat op de 
verzoeker betrekking heeft. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.  Vóór de wijziging ervan bij het bestreden decreet bepaalde artikel 4, § 1, eerste lid, van 

het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden 

van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse 

Gemeenschap (hierna : het decreet van 8 februari 1999) : 

 

 « Niemand kan het ambt van hoogleraar, studiebureauchef of docent uitoefenen, als hij niet 
houder is van een diploma van doctor in de geneeskunde, doctor in de dierengeneeskunde, doctor 
toegekend na de verdediging van een these, apotheker, ingenieur of geaggregeerde hoger 
onderwijs of als hij niet houder is van één van de bekwaamheidsbewijzen bedoeld bij § 2, of als 
de bepalingen van § 3 hem niet werden toegepast. 
 
 […] 
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 § 2.  De bekwaamheidsbewijzen bedoeld bij § 1 kunnen ook buitenlandse 
bekwaamheidsbewijzen zijn die als gelijkwaardig worden erkend in toepassing van de wet van 
19 maart 1971 of van artikel 36 van het decreet van 5 september 1994 of als overeenstemmend in 
toepassing van artikel 4quater van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap 
van 22 april 1969. 
 
 § 3.  De Regering kan, op gunstig advies van de Algemene raad, aannemen dat een beroeps- 
of wetenschappelijke bekendheid met betrekking tot het ambt en de cursussen die moeten 
worden toegekend, voor zich persoonlijk, als geldend bekwaamheidsbewijs zoals bedoeld bij § 1 
wordt beschouwd. 
 
 De Algemene raad brengt zijn advies uit op basis van door de kandidaten in te dienen 
dossiers. Deze dossiers bevatten inzonderheid de documenten met betrekking tot de 
bekwaamheidsbewijzen en verdiensten, de nuttige ervaring inzake vak en onderwijs, de 
meldingen van de wetenschappelijke verschijningen en de pedagogische werken alsook de 
bewijzen van verscheidene beroepservaringen ». 
 

 B.2.1.  Artikel 46 van het decreet van 19 februari 2009 houdende diverse maatregelen, 

inzonderheid inzake de statuten en de bekwaamheidsbewijzen voor de personeelsleden van het 

hoger onderwijs en houdende oprichting van de studentenraden binnen de Hogere Instituten voor 

Architectuur (hierna : het decreet van 19 februari 2009) schrapt in artikel 4, § 1, van het decreet 

van 8 februari 1999 de woorden « doctor in de geneeskunde, doctor in de dierengeneeskunde » 

en de woorden « apotheker, ingenieur of geaggregeerde hoger onderwijs ». 

 

 Uit die bepaling blijkt dat, onder voorbehoud van de paragrafen 2 en 3 van artikel 4 van het 

decreet van 8 februari 1999 en onder voorbehoud van de overgangsbepaling bedoeld in artikel 48 

van dat decreet, zoals ze werd ingevoerd bij artikel 48 van het decreet van 19 februari 2009, 

voortaan enkel de personen die houder zijn van een diploma van doctor verleend na de 

verdediging van een proefschrift worden toegelaten tot het uitoefenen van het ambt van 

hoogleraar, hoofddocent of docent. 

 

 In de memorie van toelichting wordt uiteengezet : 

 

 « Dit artikel strekt ertoe het ambt van docent voor te behouden aan de houders van de 
vereiste bewijzen bedoeld in bijlage 2, aangevuld met een doctoraal proefschrift » (Parl. St., 
Parlement van de Franse Gemeenschap, 2008-2009, nr. 644/1, p. 15). 
 

 Artikel 46 van het decreet van 19 februari 2009 vormt de bestreden bepaling. 
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 B.2.2.  Krachtens artikel 78 van het decreet van 19 februari 2009, treedt het bestreden 

artikel 46 in werking op 15 september 2009. 

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.3.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt doet 

blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier situatie 

door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.4.  De verzoeker is doctor in de geneeskunde, houder van een diploma pedagogische 

bekwaamheid en van een proefschrift van geaggregeerde voor het hoger onderwijs; hij 

onderwijst verscheidene vakken aan de « Haute Ecole Provinciale de Charleroi – Université du 

Travail », paramedische categorie. 

 

 Hij voert aan dat de bestreden bepaling hem de mogelijkheid ontzegt om zich kandidaat te 

stellen voor betrekkingen waarvoor hij aan alle vereiste voorwaarden voldeed tot de 

inwerkingtreding van de bestreden bepaling; hij voert te dezen een betrekking aan van docent op 

paramedisch gebied alsmede het instellen van functies van rang 2 in de sector van de 

kinesitherapie en de paramedische sector. 

 

 B.5.  De Franse Gemeenschapsregering betwist het belang van de verzoeker bij het vorderen 

van de vernietiging van de bestreden bepaling, aangezien, in tegenstelling tot wat de verzoeker 

meent, die bepaling hem niet verbiedt zich kandidaat te stellen voor een ambt van hoogleraar of 

docent in een hogeschool. 

 

 De Franse Gemeenschapsregering verwijst aldus naar artikel 181, derde lid, van het decreet 

van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger 

onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en 

betreffende de herfinanciering van de universiteiten, krachtens hetwelk er een gelijkwaardigheid 

bestaat tussen de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs verkregen vóór de 

inwerkingtreding van dat decreet en de graad van doctor in de zin van dat decreet, namelijk een 

graad van doctor verkregen na de verdediging van een proefschrift.
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Rekening houdend met die gelijkwaardigheid stelt de Franse Gemeenschapsregering vast dat de 

verzoeker, geaggregeerde voor het hoger onderwijs, niet de mogelijkheid wordt ontzegd om zich 

kandidaat te stellen voor een ambt van professor of docent in een hogeschool. 

 

 B.6.1.  Artikel 181, derde lid, van het voormelde decreet van 31 maart 2004 bepaalt : 

 

 « De academische graad van doctor verkregen na de verdediging van een proefschrift of van 
een aggregaat voor het hoger onderwijs vóór het van kracht gaan van dit decreet, staat gelijk aan 
de overeenstemmende graad van doctor in de betekenis van dit decreet ». 
 

 B.6.2.  Die bepaling van gelijkwaardigheid, opgenomen in hoofdstuk VII « Algemene 

overgangsbepalingen » van het decreet van 31 maart 2004, heeft tot gevolg dat de verzoeker, in 

zijn hoedanigheid van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, wordt gelijkgesteld met een 

persoon die houder is van een diploma van doctor verkregen na de verdediging van een 

proefschrift, zodat hij over de vereiste bekwaamheidstitel beschikt om het ambt van hoogleraar 

of docent in een hogeschool uit te oefenen. 

 

 Het beroep tot vernietiging is bijgevolg gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de 

draagwijdte van de toepasselijke wetgeving. 

 

 B.6.3.  De verzoeker kan zodoende, in zijn hoedanigheid van geaggregeerde voor het hoger 

onderwijs, niet rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bestreden bepaling. 

 

 B.7.  Het beroep tot vernietiging is bijgevolg onontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4859 

 
 

Arrest nr. 40/2010 
van 22 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 22 december 2009 betreffende een 

algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter 

bescherming van werknemers tegen tabaksrook, ingesteld door de bvba « ADS » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 januari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 januari 2010, is een vordering tot 
schorsing ingesteld van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor 
rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers 
tegen tabaksrook (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2009) door de 
bvba « ADS », met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Korte Veldstraat 19A, de 
bvba « Interfoods », met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Kruisekestraat 52, en de 
bvba « Dany Croc Club Sandwich », met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue Léon 
Troclet 8. 
 
 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging 
van dezelfde wet. 
 
 
 Bij beschikking van 9 februari 2010 heeft het Hof de terechtzitting bepaald op 3 maart 
2010 na de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof bedoelde overheden te hebben uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in 
de vorm van een memorie, uiterlijk op 25 februari 2010 ter griffie neer te leggen en een 
afschrift ervan binnen dezelfde termijn aan de verzoekende partijen over te zenden. 
 
 De Ministerraad heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 maart 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Coveliers, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en M. Melchior verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 
 
 A.1.1.  De wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen 
toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, zoals gewijzigd bij de wet 
van 22 december 2009 « tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor 
rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen 
tabaksrook », bepaalt dat het verboden is te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn 
(artikel 3, § 1). Onder de « voor het publiek toegankelijke plaatsen » dient onder andere te worden begrepen de 
plaatsen waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden (artikel 2, 3°, b), v.). 
 
 De uitbater van een gesloten plaats toegankelijk voor het publiek mag wel een rookkamer installeren 
(artikel 6). Die rookkamer is geen doorgangszone en is zodanig geconstrueerd en ingericht dat de ongemakken 
van de rook ten opzichte van de niet-rokers maximaal verminderd worden. De oppervlakte van de rookkamer 
mag niet meer bedragen dan een vierde van de totale oppervlakte van de gesloten plaats. De rookkamer is 
voorzien van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem dat de rook afdoende verwijdert. 
 
 A.1.2.  Het algemene rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek kent twee 
uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft afgesloten « drankgelegenheden » die geen deel uitmaken van een 
sportruimte (artikel 4, § 1). Een drankgelegenheid is een inrichting waar de belangrijkste en permanente activiteit 
enkel erin bestaat dranken, waaronder dranken met ethylalcohol, aan te bieden voor consumptie ter plaatse en 
waar geen andere levensmiddelen worden aangeboden voor consumptie ter plaatse dan voorverpakte 
levensmiddelen die zonder enige bijkomende maatregel gedurende minstens drie maanden houdbaar blijven 
(artikel 2, 9°). De uitbater van een drankgelegenheid mag een zone die duidelijk is afgebakend, installeren 
waarin roken is toegestaan (artikel 4, § 1, tweede lid). In die zone moeten de ongemakken van de rook ten 
opzichte van niet-rokers maximaal worden verminderd (artikel 4, § 2, tweede lid). De oppervlakte ervan moet 
minder dan de helft van de totale oppervlakte bedragen van de oppervlakte van de plaats waar dranken ter 
consumptie worden opgediend, behalve indien die totale oppervlakte minder dan 50 vierkante meter bedraagt 
(artikel 4, § 2, derde lid). 
 
 De tweede uitzondering betreft kansspelinrichtingen van klasse I, zoals omschreven in artikel 28 van de wet 
van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers : in de lokalen die 
uitsluitend bestemd zijn om te spelen en waar dranken mogen worden geserveerd, is het rookverbod niet van 
toepassing. 
 
 A.1.3.  Hoofdstuk 4 van de wet van 22 december 2009, dat aan elke werknemer het recht toekent te 
beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen vrij van tabaksrook (artikel 12), en dat de werkgever 
verplicht het roken in de werkruimten en de sociale voorzieningen te verbieden (artikel 13), behoudens de 
mogelijkheid voor de werkgever om te voorzien in een rookkamer (artikel 14), is niet van toepassing op de 
drankgelegenheden bedoeld in artikel 4, § 1, en op de kansspelinrichtingen respectievelijk artikel 5. 
 
 A.1.4.  Artikel 4, § 1 van de wet van 22 december 2009 maakt een onderscheid tussen horecazaken waar 
bereide etenswaren worden geserveerd, en horecazaken waar dergelijke etenswaren niet worden geserveerd. In 
de eerste categorie van horecazaken geldt een algemeen rookverbod sinds 1 januari 2010 (artikel 3). In de andere 
categorie, voor zover die horecazaken geen deel uitmaken van een sportruimte, zal het rookverbod in werking 
treden op een door de Koning te bepalen datum, maar niet vroeger dan 1 januari 2012 en niet later dan 1 juli 
2014 (artikel 4, § 1, derde lid). 
 
 
 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat hun situatie rechtstreeks en ongunstig door de bestreden 
norm wordt geraakt, aangezien hun handelsactiviteit specifiek erop is gericht voedingswaren te leveren aan 
cafés : het zijn in het bijzonder de cafés waaraan zij leveren, die voor de keuze worden geplaatst om het roken te 
verbieden of niet langer hun voedingswaren af te nemen. 
 



 4

 A.2.2.  Het belang zou ook actueel en niet louter hypothetisch zijn, aangezien de gevolgen van de bestreden 
wet voor de omzet van de verzoekers onmiddellijk zichtbaar zijn geworden. Bovendien zou hun belang 
geoorloofd zijn, aangezien de verzoekende partijen zich verzetten tegen een discriminerende aantasting van hun 
verdienend vermogen die de leefbaarheid van hun handelsactiviteiten in gevaar brengt. 
 
 A.3.  Volgens de Ministerraad kan er geen sprake zijn van een actueel nadeel van de verzoekers, aangezien 
zij niet het bewijs leveren dat hun omzet onmiddellijk achteruitgaat. Een eigen overzicht van de omzetcijfers van 
een van de verzoekende partijen of een bevraging van de klanten van een andere verzoekende partij zou daartoe 
niet volstaan. 
 
 
 Ten aanzien van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen leveren verscheidene warme snacks aan cafés. Die producten worden 
voorverpakt geleverd, en worden ter plaatse opgewarmd, maar zij zijn geen drie maanden houdbaar. In 
horecazaken die dergelijke producten aanbieden, is ingevolge de bestreden wet een rookverbod van toepassing. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de horecazaken ingevolge de bestreden wet verplicht zijn 
te kiezen tussen ofwel het verbieden van het roken in hun zaak, ofwel het stopzetten van het aanbod van snacks 
die door de verzoekende partijen werden geleverd. Zij betogen dat zij aldus een belangrijke omzetdaling kennen, 
aangezien de overgrote meerderheid van de afnemers ervoor kiest het roken te blijven toestaan.  
 
 A.5.1.  De Ministerraad stelt dat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet blijkt uit de uiteenzetting van 
de feiten. Gelet op de vorige regeling, die inhield dat enkel mocht worden gerookt in horecazaken die minder 
dan 30 pct. van hun omzet uit bereide maaltijden halen, kan het omzetverlies volgens hem enkel die horecazaken 
betreffen waarvan de omzet uit bereide maaltijden maximaal 30 pct. vormde en die nu het toelaten van het roken 
verkiezen boven het serveren van bereide maaltijden. Hij voegt eraan toe dat lang niet al die horecazaken de 
eerste optie zullen verkiezen, aangezien de uitbaters de mogelijkheid hebben een rookkamer te installeren en ook 
op hen uiterlijk in 2014 een algemeen rookverbod van toepassing is. Bovendien stelt de Ministerraad dat de 
verzoekende partijen onvoldoende objectieve gegevens aanvoeren om het moeilijk te herstellen ernstig nadeel te 
betwisten. 
 
 A.5.2.  Daarnaast wijst de Ministerraad erop dat het aangevoerde nadeel puur financieel is, en dat een 
dergelijk nadeel herstelbaar is in geval van een eventuele vernietiging van de bestreden wet. Volgens de 
Ministerraad zou de toestand van de verzoekende partijen overigens niet verbeteren ingevolge een schorsing, 
aangezien zij beweren dat de omzetdaling reeds vijf maanden - te weten vanaf het aankondigen van de bestreden 
wet - aan de gang is. 
 
 
 Ten aanzien van het middel 
 
 A.6.  De verzoekende partijen voeren een schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 23, 2°, van de Grondwet, in zoverre artikel 4 in een uitzondering voorziet op het 
algemene rookverbod in de horeca. Zij zetten uiteen dat de bestreden wet een onderscheid maakt tussen, 
enerzijds, afgesloten drankgelegenheden die geen deel uitmaken van een sportruimte en, anderzijds, andere 
horecazaken. In de eerste categorie van horecazaken treedt het rookverbod pas in werking tussen 1 januari 2012 
en 1 juli 2014, terwijl in alle andere horecazaken reeds een rookverbod van toepassing is sinds 1 januari 2010. 
 
 A.7.1.  De verzoekende partijen stellen dat het doel van de bestreden wet erin bestaat de schade aan de 
gezondheid en de bijbehorende gezondheidskosten ten gevolge van roken en passief roken te verminderen. Zij 
onderschrijven nadrukkelijk die doelstelling en beklemtonen het grote belang ervan. 
 
 A.7.2.  De verzoekende partijen voeren aan dat het onderscheid tussen, enerzijds, de drankgelegenheden en, 
anderzijds, de andere horeca-inrichtingen, niet pertinent is om dat doel te bereiken. Ten eerste zou het om een 
kunstmatig onderscheid gaan, aangezien de situatie van nagenoeg alle cafés en drankgelegenheden vergelijkbaar 
is, zodat zij gelijk dienen te worden behandeld. Ten tweede dient het contact met kankerverwekkende stoffen 
evenzeer te worden vermeden wanneer geen bereide etenswaren worden geserveerd dan wanneer dat wel het 
geval is. De verzoekende partijen voeren aan dat de gezondheid van een niet-roker dezelfde bescherming 
verdient, ongeacht of de betrokkene een café bezoekt waar enkel drank te verkrijgen is, dan wel een café waar 
ook snacks kunnen worden genuttigd, en ongeacht of hij werknemer is in het ene of in het andere café. 
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Ten derde stellen zij dat het onderscheid tussen horeca-inrichtingen waar wel of niet mag worden gerookt, de 
oneerlijke concurrentie in de hand werkt. 
 
 A.7.3.  De verzoekende partijen stellen dat de enige verantwoording die de parlementaire voorbereiding 
voor dat onderscheid biedt, een verwijzing naar de economische belangen is : het onderscheid wordt 
verantwoord door te stellen dat voor de leefbaarheid van volkscafés vereist is dat daar nog kan worden gerookt. 
 
 De verzoekende partijen betwisten die motivering. Ten eerste wordt de waarheid van die stelling nergens 
aangetoond. De verzoekende partijen zien niet in waarom een algemeen rookverbod, zonder onderscheid, zou 
leiden tot de economische onleefbaarheid van één soort cafés. Enerzijds, zullen rokers in die hypothese niet van 
stamcafé kunnen veranderen met als motief dat roken er toegestaan is. Anderzijds, valt niet uit te sluiten dat 
ingevolge een algemeen rookverbod veel niet-rokers vaker de horeca zullen frequenteren. Ten tweede kan een 
onbewezen economisch motief volgens de verzoekende partijen nooit een redelijke verantwoording zijn om een 
bepaalde categorie van klanten en van personeelsleden het recht op bescherming van hun gezondheid op 
discriminerende wijze te ontzeggen. Ten derde zou de bestreden bepaling, door het gewraakte onderscheid te 
maken, ingaan tegen haar eigen doelstellingen, aangezien voorverpakte levensmiddelen die minstens drie 
maanden houdbaar blijven qua voedingswaarde veel minder gezond zijn dan vers bereide maaltijden. 
 
 A.7.4.  Tot slot beklemtonen de verzoekende partijen herhaaldelijk dat van de aangeklaagde ongelijke 
behandeling geen sprake zou zijn, niet alleen wanneer – in strijd met de nagestreefde doelstellingen – nergens 
een rookverbod zou gelden, maar ook wanneer - conform de nagestreefde doelstellingen – het rookverbod in 
horecazaken geen uitzonderingen zou kennen. Uit de uiteenzetting van hun middel blijkt dat zij met name de 
uitzondering, en niet het rookverbod zelf, bestrijden. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad stelt allereerst dat, hoewel het beroep tot vernietiging is gericht tegen de hele wet 
van 22 december 2009, enkel middelen worden aangevoerd tegen de artikelen 2, 3, § 1, en 4 van die wet. 
Bijgevolg zou het Hof niet kunnen uitmaken welke bepalingen het voorwerp van het beroep tot vernietiging en 
de vordering tot schorsing uitmaken en zou het verzoekschrift onontvankelijk dienen te worden verklaard bij 
gebrek aan uiteenzetting van de middelen. 
 
 A.8.2.  Betreffende het onderscheid tussen « drankgelegenheden » en eetcafés stelt de Ministerraad dat zij 
onderscheiden situaties uitmaken die verschillend dienen te worden behandeld. Enerzijds, zouden eten en 
drinken onderscheiden activiteiten zijn die in de praktijk op een andere manier te combineren zijn met roken; 
anderzijds, zouden beide soorten cafés aan verschillende reglementeringen inzake voedselveiligheid zijn 
onderworpen. Bijgevolg zou er geen sprake zijn van een onderscheid. 
 
 A.8.3.  Bovendien stelt de Ministerraad dat het onderscheid redelijk verantwoord is. In dat verband wijst hij 
erop dat het desbetreffende amendement in de bevoegde Kamercommissie met 13 stemmen tegen 2 werd 
aangenomen. Het zou om een duidelijk en objectief criterium gaan, omdat de definitie van een 
« drankgelegenheid » ook in andere reglementeringen voorkomt. 
 
 Daarnaast beweert de Ministerraad dat het publiek nog onvoldoende voorbereid is op een algemeen 
rookverbod in de horeca, en dat een verbod zonder uitzonderingen onvoldoende zou worden nageleefd. Om die 
reden zou het verantwoord zijn het algemene rookverbod in een bepaalde categorie van horecazaken een paar 
jaar later in werking te doen treden. Bovendien zou de huidige reglementering de verdienste hebben de grijze 
zone in de vorige regelgeving weg te werken. 
 
 A.8.4.  De Ministerraad geeft toe dat een algemeen rookverbod in plaatsen toegankelijk voor het publiek 
inderdaad zeer belangrijk is voor de bescherming van de gezondheid van de burgers. Bij gebrek aan een 
maatschappelijk draagvlak zou de huidige uitzondering evenwel evenredig zijn, aangezien de niet-maximale 
bescherming van de volksgezondheid slechts tijdelijk is, en er een afweging dient te worden gemaakt tussen 
verschillende belangen. Zo zou het nodig zijn de gevolgen van de economische crisis in rekening te brengen. 
Binnen de termijn van twee à vier jaar waarin het rookverbod in horecazaken nog niet algemeen is, zouden de 
horecazaken de tijd hebben om de nodige aanpassingen te doen, zoals het installeren van rookkamers. Bovendien 
zouden er sensibiliseringscampagnes komen om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor het algemene 
rookverbod. 
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 Bovendien voert de Ministerraad aan dat de uitbaters de keuze hebben om ofwel het roken verder toe te 
laten, ofwel verder voedingswaren te serveren. In het laatste geval hebben zij de mogelijkheid om een rookkamer 
te installeren. Tot slot wijst de Ministerraad erop dat de bestreden wet rekening houdt met de bijzondere 
kenmerken van bepaalde inrichtingen, zoals jeugdhuizen en sportruimtes. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de schorsing van de wet van 22 december 2009 

betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het 

publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, zoals gewijzigd bij de wet van 

22 december 2009 « tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een 

algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter 

bescherming voor werknemers tegen tabaksrook ». 

 

 B.1.2.  Artikel 2 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan 
onder : 
 
 […] 
 
 2°  gesloten plaats : plaats door wanden afgesloten van de omgeving en voorzien van een 
plafond of zoldering; 
 
 3°  plaats toegankelijk voor het publiek : 
 
 a)  plaats waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer; 
 
 b)  onder meer inrichtingen of gebouwen van volgende aard : 
 
 […] 
 
 v.  plaatsen waar al dan niet tegen betaling aan het publiek diensten worden verstrekt, met 
inbegrip van plaatsen waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden 
aangeboden; 
 
 […] 
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 5°  werkruimte : 
 
 a)  elke arbeidsplaats, ongeacht of deze zich binnen of buiten een onderneming of 
inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een gesloten of een open ruimte bevindt, met 
uitzondering van de ruimte in open lucht; 
 
 b)  elke open of gesloten ruimte binnenin de onderneming of de inrichting waar de 
werknemer toegang tot heeft; 
 
 6°  sociale voorzieningen : de sanitaire voorzieningen, de refter en lokalen bestemd voor 
rust of eerste hulp; 
 
 7°  rookkamer : ruimte afgesloten door wanden en een zoldering waar gerookt mag 
worden; 
 
 […] 
 
 9°  drankgelegenheid : een inrichting waar de belangrijkste en permanente activiteit er 
enkel uit bestaat dranken, waaronder dranken met ethylalcohol, aan te bieden voor 
consumptie ter plaatse en waar geen andere levensmiddelen worden aangeboden voor 
consumptie ter plaatse dan voorverpakte levensmiddelen die zonder enige bijkomende 
maatregel gedurende minstens drie maanden houdbaar blijven; 
 
 […] ». 
 

 B.1.3.  Artikel 3 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « § 1.  Het is verboden te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk 
zijn. Deze plaatsen dienen rookvrij te zijn. 
 
 Aan de ingang van en binnen elke plaats bedoeld in het eerste lid worden 
rookverbodstekens zoals bepaald bij artikel 2, 10°, zo aangebracht dat alle aanwezige 
personen er kennis van kunnen nemen. De Koning kan de bijkomende voorwaarden bepalen 
waaraan de signalisatie van het rookverbod dient te beantwoorden. 
 
 § 2.  Het verbod bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, geldt eveneens permanent in alle 
voertuigen die gebruikt worden voor het openbaar vervoer dus ook wanneer zij buiten dienst 
zijn. 
 
 § 3.  Elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat uitschijnen dat roken toegestaan 
is, is verboden in de plaatsen bedoeld in paragrafen 1 en 2 ». 
 

 Artikel 6 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Onverminderd de bepalingen van artikel 3, kan de uitbater van een gesloten plaats, die 
toegankelijk is voor het publiek een rookkamer installeren. 
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 Deze rookkamer is geen doorgangszone en is zodanig geconstrueerd en ingericht dat de 
ongemakken van de rook ten opzichte van de niet-rokers maximaal verminderd worden. 
 
 De rookkamer wordt duidelijk als lokaal voor rokers geïdentificeerd en wordt aangeduid 
door allerhande middelen die toelaten ze te situeren. In de rookkamer kunnen enkel dranken 
worden meegenomen. 
 
 De oppervlakte van de rookkamer mag niet meer bedragen dan een vierde van de totale 
oppervlakte van de gesloten plaats. 
 
 De rookkamer is voorzien van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem dat de 
rook afdoende verwijdert. 
 
 De Koning bepaalt de bijkomende voorwaarden waaraan de rookkamer dient te 
beantwoorden ». 
 

 B.1.4.  Artikel 4 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « § 1.  Onverminderd de bepalingen van artikel 3, § 1, wordt een uitzondering gemaakt 
op het rookverbod voor afgesloten drankgelegenheden en die geen deel uitmaken van een 
sportruimte. 
 
 De uitbater van een drankgelegenheid bedoeld in het eerste lid, of het gaat om een fysiek 
persoon of een rechtspersoon, kan een zone die duidelijk afgebakend is, installeren, waar het 
toegestaan is te roken volgens vormen en voorwaarden voorzien in volgende paragrafen. 
 
 De uitzondering bedoeld in het eerste lid geldt tot 1 juli 2014. Niettemin kan de Koning 
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na overleg met de sector een einde 
maken aan deze uitzondering vanaf 1 januari 2012. 
 
 § 2.  De zone gereserveerd voor rokers moet aangeduid worden door allerhande middelen 
die het mogelijk maken ze te situeren. 
 
 Ze moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken van de rook ten opzichte van 
niet-rokers maximaal verminderd worden. 
 
 De oppervlakte ervan moet minder dan de helft van de totale oppervlakte van de plaats 
waar dranken ter consumptie worden opgediend zijn, behalve indien deze totale oppervlakte 
minder dan 50 vierkante meter bedraagt. 
 
 § 3.  In de plaatsen gereserveerd voor niet-rokers dienen rookverbodstekens 
overeenkomstig punt 10° van artikel 2 zo te worden aangebracht dat alle aanwezige personen 
er kennis van kunnen nemen. 
 
 § 4.  Elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat geloven dat roken toegestaan is, 
is verboden in de zone gereserveerd voor niet-rokers. 
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 § 5.  De Koning kan bijkomende voorwaarden vaststellen waaraan de drankgelegenheden 
moeten voldoen waar roken toegelaten is. Deze voorwaarden hebben betrekking op de 
installatie van een ventilatiesysteem dat een minimaal volume van luchtverversing 
verzekert ». 
 

 B.1.5.  Artikel 12 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « Elke werknemer heeft het recht te beschikken over werkruimten en sociale 
voorzieningen, vrij van tabaksrook ». 
 

 Artikel 13 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « De werkgever verbiedt het roken in de werkruimten en de sociale voorzieningen, 
evenals in het vervoermiddel dat voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk door 
hem ter beschikking wordt gesteld van het personeel. 
 
 De werkgever neemt de nodige maatregelen teneinde erover te waken dat derden die zich 
in de onderneming bevinden, geïnformeerd worden omtrent de maatregelen die hij toepast 
overeenkomstig deze wet. 
 
 Elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat geloven dat roken toegestaan is, is 
verboden in de lokalen als bedoeld in het eerste lid ». 
 

 Artikel 14 van de bestreden wet bepaalt : 

 

 « In afwijking van het verbod bedoeld in artikel 13, bestaat de mogelijkheid te voorzien 
in een rookkamer binnen de onderneming, na voorgaand advies van het Comité. 
 
 De rookkamer, die uitsluitend tot het roken bestemd is, wordt afdoende verlucht of wordt 
voorzien van een rookafzuigsysteem dat de rook afdoende verwijdert. De Koning bepaalt de 
bijkomende voorwaarden waaraan de rookkamer dient te beantwoorden. 
 
 De regeling van de toegang tot deze kamer tijdens de werkuren wordt vastgesteld, na 
voorafgaand advies van het Comité. 
 
 Deze regeling veroorzaakt geen ongelijke behandeling van de werknemers ». 
 

 B.1.6.  Uit het verzoekschrift blijkt dat het beroep is gericht tegen de uitzondering 

bepaald in artikel 4 van de wet van 22 december 2009 en tegen de definitie van 

« drankgelegenheid » in artikel 2, 9°, van dezelfde wet. De verzoekende partijen bestrijden 

immers niet het rookverbod als zodanig, maar slechts de uitzondering die bestaat voor 

« drankgelegenheden ». 
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 Het Hof beperkt dan ook zijn onderzoek tot die bepalingen. 

 

 B.2.  Blijkens de parlementaire voorbereiding streeft de bestreden wet, in navolging van 

een Europese trend, een tweevoudige doelstelling na : enerzijds, voert de wetgever vanuit het 

oogpunt van de volksgezondheid een algemeen rookverbod in publieke ruimten in; anderzijds, 

wil hij de uitzonderingen bepaald in het koninklijk besluit van 13 december 2005, die als 

discriminerend werden aangevoeld en die oneerlijke concurrentie veroorzaakten, wegwerken 

(Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-1768/001, pp. 6-7). De wetgever wenst niet alleen het 

roken af te remmen, maar ook de rechten van de niet-rokers te behartigen (ibid., pp. 5 en 8), 

en dat door een « algemeen rookverbod op alle publieke plaatsen en op de werkvloer zonder 

verwarrende en onlogische uitzonderingen » (ibid., p. 7). Subsidiair was het de bedoeling te 

« voorzien in tegemoetkomende maatregelen voor verstokte rokers door het 

niet-discriminatoir toelaten van rookkamers, en op zo’n manier georganiseerd dat zij de 

hinder voor niet-rokers uitsluiten » (ibid., p. 7). 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 B.3.  Aangezien de vordering tot schorsing ondergeschikt is aan het beroep tot 

vernietiging, moet de ontvankelijkheid van het beroep, en in het bijzonder het bestaan van het 

vereiste belang, worden behandeld bij het onderzoek van de vordering tot schorsing. 

 

 B.4.  De verzoekende partijen zijn leveranciers van snacks aan zogenaamde eetcafés. Zij 

leveren voorverpakte producten die ter plaatse worden opgewarmd, meestal in een oven die 

door de leverancier aan het café in bruikleen of in huur wordt gegeven. Die producten zijn 

doorgaans geen drie maanden houdbaar, zodat de cafés die dergelijke etenswaren aanbieden, 

niet kunnen worden gekwalificeerd als « drankgelegenheden » in de zin van artikel 2, 9°, van 

de wet van 22 december 2009, en bijgevolg dient het roken er te worden verboden krachtens 

artikel 3 van dezelfde wet. 

 

 B.5.1.  Ter staving van hun belang voeren de verzoekende partijen aan dat zij een 

belangrijke omzetdaling kennen doordat de cafés waaraan zij leveren, ingevolge de 

uitzondering op het algemene rookverbod bepaald in artikel 4, § 1, van de wet van 

22 december 2009, voor de keuze worden geplaatst om ofwel het roken verder toe te staan en 
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bijgevolg te stoppen met het aanbieden van dergelijke snacks, ofwel die snacks verder aan te 

bieden, maar rookvrij te zijn. Volgens de verzoekende partijen verliezen zij een substantieel 

gedeelte van hun klantenbestand doordat een meerderheid van de café-uitbaters ervoor zou 

kiezen het roken verder toe te staan. 

 

 B.5.2.  De verzoekende partijen kunnen rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de 

bestreden bepaling en doen bijgevolg blijken van het rechtens vereiste belang. 

 

 

 Ten aanzien van de voorwaarden van de schorsing 

 

 B.6.  Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 

worden besloten : 

 

 -  de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn; 

 

 -  de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kunnen berokkenen. 

 

 Daar de twee voorwaarden cumulatief zijn, leidt de vaststelling dat één van die 

voorwaarden niet is vervuld tot de verwerping van de vordering tot schorsing. 

 

 

 Ten aanzien van het ernstig karakter van het middel 

 

 B.7.  Het middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

al dan niet in samenhang gelezen met artikel 23, 2°, van de Grondwet, doordat artikel 4, § 1, 

van de wet van 22 december 2009 een verschil in behandeling in het leven roept tussen, 

enerzijds, de « drankgelegenheden » in de zin van artikel 2, 9°, van de bestreden wet en, 

anderzijds, andere horecazaken, door te bepalen dat in de « drankgelegenheden » het 

rookverbod pas van toepassing wordt op een door de Koning te bepalen datum tussen 

1 januari 2012 en 1 juli 2014, terwijl de andere horecazaken worden geconfronteerd met de 

onmiddellijke inwerkingtreding van het rookverbod. 
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 B.8.1.  Het onderscheid steunt op het soort etenswaren dat in een horecazaak wordt 

aangeboden. Roken is, tot op de door de Koning bepaalde datum tussen 1 januari 2012 en 

1 juli 2014, enkel toegestaan in horecazaken waar geen andere etenswaren worden 

aangeboden dan « voorverpakte levensmiddelen die zonder enige bijkomende maatregel 

gedurende minstens drie maanden houdbaar blijven ». 

 

 B.8.2.  In het licht van de hoofddoelstelling van de bestreden wet, namelijk de 

bescherming van de niet-rokers en van de werknemers van de betrokken sector, lijkt het 

verschil in behandeling op grond van de aard van de etenswaren die in een horecazaak kunnen 

worden geconsumeerd, geen verband te houden met de verwezenlijking van die 

hoofddoelstelling. 

 

 B.9.  De Ministerraad voert aan dat een plotse invoering van een algemeen rookverbod 

problematisch kan zijn voor de zogenaamde volkscafés, en dat het in die omstandigheden niet 

kennelijk onredelijk is dat de wetgever voorziet in een overgangsperiode die de uitbaters van 

dergelijke gelegenheden in staat stelt hun cliënteel voor te bereiden op een algemeen 

rookverbod, of hen in de gelegenheid stelt een rookkamer te installeren. Het door de wetgever 

aangewende criterium van onderscheid lijkt evenwel niet pertinent om de horecazaken die 

zonder grote problemen onmiddellijk kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten te 

onderscheiden van diegene die om sociaaleconomische redenen een redelijke 

overgangstermijn moeten kunnen genieten om aan die vereisten te voldoen. 

 

 B.10.  Het middel is ernstig. 

 

 

 Ten aanzien van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

 B.11.  De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het mogelijk maken te 

vermijden dat, voor de verzoekende partij, een ernstig nadeel voortvloeit uit de onmiddellijke 

toepassing van de bestreden normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen worden hersteld 

in geval van een eventuele vernietiging.  
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 B.12.  Het nadeel dat wordt aangevoerd door de verzoekende partijen – die besloten 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn – wordt gevormd door hun nakende 

faillissement dat het gevolg zou zijn van de omstandigheid dat een meerderheid van het 

klantenbestand ervoor kiest de overeenkomsten stop te zetten teneinde het roken verder te 

kunnen toestaan tot minstens 1 januari 2012 en ten laatste 1 juli 2014. 

 

 B.13.  Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

blijkt dat, om te voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die wet, de 

persoon die een vordering tot schorsing instelt, in zijn verzoekschrift concrete en precieze 

feiten moet uiteenzetten waaruit voldoende blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de 

bepalingen waarvan hij de vernietiging vordert, hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

kan berokkenen. 

 

 Die persoon moet met name het bestaan van het risico van een nadeel, de ernst ervan en 

het verband tussen dat risico en de toepassing van de bestreden bepalingen aantonen. 

 

 B.14.1.  De verzoekende partijen stellen dat hun inkomsten sinds de inwerkingtreding van 

de bestreden wet onmiddellijk zijn gehalveerd, zodat zij niet volstaan om aan hun financiële 

verplichtingen te voldoen. Aangezien er, gelet op de recente inwerkingtreding van de 

bestreden wet, nog geen boekhoudkundige gegevens beschikbaar zijn, leggen zij ter staving 

van hun financiële nadeel drie soorten van documenten neer. Het gaat ten eerste om een 

vergelijking tussen de omzet van 2008 en die van 2009 van de vennootschap naar 

Luxemburgs recht « Foodline Management Services S.A. », die geen verzoekende partij is in 

de onderhavige procedure. Die vennootschap stelt een omzetdaling vast die voor sommige 

maanden tot 20 pct. bedraagt, en wijt die aan de financiële crisis. Zonder cijfers te geven die 

betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2010, stelt de vennootschap dat ze ofwel zes 

tot zeven werknemers van haar Belgische vestiging moet ontslaan, ofwel het faillissement 

moet laten vaststellen. 

 

 Ten tweede legt de eerste verzoekende partij 48 geschreven opzeggingen van 

leveringsovereenkomsten neer volgens welke de betrokken horecazaken verklaren de lopende 

overeenkomst met de bvba « ADS » stop te zetten, omdat zij noodgedwongen ervoor kiezen 

het roken in hun café verder toe te staan.  
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 Ten derde legt de eerste verzoekende partij de resultaten neer van een telefonische 

bevraging van haar klantenbestand. Honderdeenenveertig afnemers bevestigen dat zij de 

afname zouden stopzetten indien zij voor de keuze zouden worden geplaatst het roken te 

verbieden of geen snacks meer aan te bieden. 

 

 B.14.2.  Welke ook de bewijskracht van die gegevens zou zijn, zij volstaan niet om de 

werkelijkheid aan te tonen van het moeilijk te herstellen nadeel dat de verzoekende partijen 

dreigen te ondergaan. De eerste categorie van documenten biedt immers geen inzicht in de 

omzet na de inwerkingtreding van de bestreden wet. De tweede en de derde categorie van 

documenten geven niet aan welk percentage van het klantenbestand de respondenten 

vertegenwoordigen. 

 

 B.15.  Aangezien niet is voldaan aan een van de voorwaarden die zijn vereist bij 

artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, kan de 

vordering tot schorsing niet worden ingewilligd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 verwerpt de vordering tot schorsing. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4650 

 
 

Arrest nr. 41/2010 
van 29 april 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen en artikel 35 van de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het 

verhuren van voertuigen met chauffeur, gesteld door de Politierechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 

 
 Bij vonnis van 5 februari 2009 in zake het openbaar ministerie tegen Michaël Henry en 
de cvba « L.T. Vincent », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
3 maart 2009, heeft de Politierechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, in zoverre de 
situatie van de taxidiensten kennelijk vergelijkbaar is met die van de diensten van voertuigen 
met chauffeur, de beginselen van niet-discriminatie en gelijkheid bedoeld in de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, doordat het aan de gewesten niet dezelfde verplichting om een 
samenwerkingsakkoord inzake diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur 
oplegt als inzake taxidiensten ? 
 
 2.  Schendt artikel 35 van de ordonnantie van 27 april 1995 artikel 11, tweede lid, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre het van de in 
boek 1 van het Strafwetboek bedoelde straffen afwijkt, zonder dat voorafgaandelijk het 
eensluidend advies van de Ministerraad werd ingewonnen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Michaël Henry, wonende te 1330 Rixensart, rue de Nivelles 24, en de 
cvba « L.T. Vincent », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1330 Rixensart, rue 
de l’Augette 77A; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 1 december 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Bassem loco Mr. F. Libert, advocaten bij de balie te Brussel, voor Michaël 
Henry en de cvba « L.T. Vincent »; 
 
 .  Mr. M. Nihoul, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. M. Pilcer, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers M. Melchior en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 9 februari 2010 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 3 maart 2010, na : 
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 -  de eerste prejudiciële vraag als volgt te hebben geherformuleerd : « Is artikel 16 van de 
ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 ‘ betreffende de 
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ‘ in 
overeenstemming, enerzijds, met het evenredigheidsbeginsel in de uitoefening van de 
bevoegdheden en, anderzijds, met artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ? »; 
 
 -  de partijen die de terechtzitting van 1 december 2009 hebben bijgewoond alsook, indien zij 
dit nuttig achtten, de andere gemeenschaps- en gewestregeringen en de voorzitters van de 
wetgevende vergaderingen te hebben uitgenodigd, uiterlijk op 25 februari 2010 ter griffie een 
memorie betreffende de geherformuleerde vraag neer te leggen, memorie waarvan zij uiterlijk op 
1 maart 2010 een afschrift aan de andere partijen laten geworden. 
 
 Michaël Henry en de cvba « L.T. Vincent », de Waalse Regering, de Ministerraad en de 
Vlaamse Regering hebben aanvullende memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 3 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. De Keukelaere loco Mr. F. Libert, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
Michaël Henry en de cvba « L.T. Vincent »; 
 
 .  Mr. M. Nihoul, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. M. Pilcer, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. S. Vernaillen en Mr. K. Bulkmans, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers M. Melchior en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Politierechtbank te Brussel moet uitspraak doen over de strafvordering die tegen Michaël Henry werd 
ingesteld om reden van verscheidene beweerde inbreuken op de ordonnantie van 27 april 1995 « betreffende de 
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ». Michaël Henry wordt ervan 
beschuldigd zonder vergunning van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met chauffeur te hebben uitgebaat en een voertuig ter beschikking te hebben gesteld van een bepaalde 
persoon zonder dat een kopie of het origineel van het schriftelijk huurcontract zich aan boord van de wagen 
bevond. 
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 De cvba « L.T. Vincent », werkgever van Michaël Henry, wordt bij de zaak betrokken om zich burgerlijk 
en hoofdelijk aansprakelijk te horen verklaren voor de geldboete en de kosten. 
 
 In die context acht de verwijzende rechter het noodzakelijk de voormelde prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 Standpunt van Michaël Henry en van de cvba « L.T. Vincent » 
 
 A.1.  De cvba L.T. « Vincent » is voornamelijk actief in de sector van het verhuren van voertuigen met 
chauffeur. Zij heeft haar maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest gevestigd en beschikt over de nodige 
vergunningen om haar activiteiten in dat Gewest uit te oefenen. Sommige door de klanten van de vennootschap 
gevraagde trajecten hebben echter plaatsen als bestemming die op het grondgebied van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest gelegen zijn. 
 
 Op 26 juni 2007 werd Michaël Henry voor verscheidene dagen toegewezen aan een klant die hij heeft 
opgehaald op het grondgebied van de gemeente Rixensart om hem vervolgens af te zetten aan een Brussels hotel. 
Op 27 juni 2007 hebben ambtenaren van de Brusselse gewestadministratie een onverwachte controleactie 
uitgevoerd op de limousine die werd bestuurd door Michaël Henry, aan wie een inbreuk werd verweten op 
artikel 16 van de ordonnantie van 27 april 1995, dat bepaalt dat enkel de houders van een door de Brusselse 
Gewestregering afgegeven vergunning dienstleveringen mogen afleggen waarvan het vertrekpunt voor de 
gebruiker gelegen is op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.  
 
 Er dient evenwel te worden opgemerkt dat het vertrekpunt van de betwiste dienstverlening in het Waalse 
Gewest gelegen was, vermits de dienstleveringen op 26 juni 2007 werden aangevat. Aangezien hetzelfde 
voertuig gedurende verscheidene dagen ter beschikking was van de klant, maken de verschillende tussentijdse 
ophalingen immers deel uit van dezelfde dienstlevering. 
 
 A.2.1.  Wat betreft de eerste prejudiciële vraag dient in herinnering te worden gebracht dat de taxidiensten 
werden geregionaliseerd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988. Parallel daarmee heeft artikel 92, § 2, c), dat 
tegelijkertijd werd ingevoegd in de bijzondere wet van 8 augustus 1980, de verplichting opgelegd om een 
samenwerkingsakkoord te sluiten teneinde de kwestie van de taxidiensten die zich over het grondgebied van 
meer dan één gewest uitstrekken, te regelen. Toen op 16 juli 1993 de diensten voor het verhuren van voertuigen 
met chauffeur op hun beurt werden geregionaliseerd, heeft de bijzondere wetgever de verplichting om een 
samenwerkingsakkoord te sluiten niet uitgebreid tot die diensten, wat overigens door het Hof werd bevestigd in 
zijn arrest nr. 56/96. Dat arrest beperkt zich echter tot de vaststelling dat artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere 
wet geen samenwerkingsakkoord oplegt voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, 
zonder zich uit te spreken over de grondwettigheid van die keuze. Er bestaat dus wel degelijk een verschil in 
behandeling tussen die beide categorieën van dienstleveringen. 
 
 A.2.2.  Artikel 16 van de ordonnantie van 27 april 1995 definieert het vertrekpunt van elke dienstverlening 
als aanknopingscriterium. Dat criterium omvat dus kennelijk het geval van dienstleveringen die zich uitstrekken 
over het grondgebied van meerdere gewesten. Het is overigens met opzet dat de Brusselse ordonnantiegever dat 
type van situaties heeft willen reglementeren. De memorie van toelichting bij het ontwerp van ordonnantie 
bevestigt immers de wil van de Brusselse ordonnantiegever om de oneerlijke concurrentie die door de 
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die in andere gewesten zijn gelegen, 
zou worden teweeggebracht aan banden te leggen.  
 
 Overigens dient te worden opgemerkt dat de afdeling wetgeving van de Raad van State had geoordeeld dat, 
wat betreft de reglementering van de taxidiensten, artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
zich ertegen verzet dat een gewestelijke overheid eenzijdig maatregelen neemt die specifiek tot doel of tot 
gevolg hebben kwesties te regelen in verband met de uitoefening op het grondgebied van een gewest van de 
activiteiten van taxidiensten die worden geëxploiteerd vanuit plaatsen die niet binnen het grondgebied van dat 
gewest zijn gelegen. 



 5

 
 Indien de niet-toepassing van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen op de 
diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur discriminerend zou moeten worden geacht, zou 
bijgevolg de door de afdeling wetgeving van de Raad van State gevolgde redenering mutatis mutandis van 
toepassing zijn op artikel 16 van de ordonnantie van 27 april 1995, dat artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 zou schenden en bijgevolg ongrondwettig zou zijn. 
 
 A.2.3.  Het door artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 veroorzaakte verschil in 
behandeling tussen de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur is niet 
redelijkerwijze verantwoord. 
 
 A.2.4.  Die beide categorieën zijn in de eerste plaats vergelijkbaar. De beide in het geding zijnde 
activiteiten zijn immers van soortgelijke aard, vermits ze beide betrekking hebben op het vervoer van personen 
met behulp van een voertuig tegen betaling. Het is overigens niet onbeduidend dat de bijzondere wetgever de 
regionalisering van die beide materies in één enkele bepaling heeft verankerd. De parlementaire voorbereiding 
bij de bijzondere wet van 19 juli 1993 preciseert overigens dat de regionalisering van de regelgeving betreffende 
de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur haar verantwoording vindt in de wil om tot een 
samenhangende gewestwetgeving te komen. 
 
 De analyse van de gewestwetgevingen bevestigt overigens dat het om soortgelijke situaties gaat, vermits 
elk van de drie Gewesten de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur in één 
enkele wetgeving reglementeert. Het is tevens vanwege de grote vergelijkbaarheid tussen die diensten dat de 
gewestwetgevers de taxidiensten trachten te beschermen tegen de concurrentie van de diensten voor het verhuren 
van voertuigen met chauffeur. 
 
 De enkele omstandigheid dat die laatstgenoemde een kleinere impact op de mobiliteit zouden hebben dan 
de taxidiensten is niet van aard om die conclusie te loochenen. Artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet 
beperkt zich immers ertoe zeer ruim de sector van het stads- en streekvervoer te beogen, zonder het belang van 
de impact van de dienst op de mobiliteit als criterium toe te voegen. Bovendien dient in herinnering te worden 
gebracht dat, precies vanwege de concurrentie die de sector van het verhuren van voertuigen met chauffeur op de 
taxidiensten doet wegen, de bijzondere wetgever de regelgeving betreffende die activiteitensector heeft 
geregionaliseerd. Die diensten worden immers meer en meer gebruikt door verschillende bedrijven en hotels. 
Alhoewel de sociale en economische gevolgen alsmede de gevolgen voor het leefmilieu van die activiteiten 
minder aanzienlijk zijn dan de gevolgen van de taxidiensten zijn ze daarom niet onbeduidend. Alle 
gewestwetgevers hebben het overigens noodzakelijk geacht ze te reglementeren. 
 
 A.2.5.  Bovendien is, ofschoon de bescherming van de taxidiensten in principe een verschil in behandeling 
zou kunnen verantwoorden tussen deze diensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, 
zulks kennelijk niet de doelstelling van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
 
 De invoering van een verplicht samenwerkingsakkoord voor de diensten voor gemeenschappelijk stads- en 
streekvervoer en de taxidiensten die zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één gewest kan veeleer 
worden begrepen vanuit de bekommernis om de vervoersector, die in wezen gewestgrensoverschrijdend is, te 
harmoniseren. Een dergelijke redenering kan dus eveneens gelden voor de diensten voor het verhuren van 
voertuigen met chauffeur. In de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 16 juli 1993 wordt 
overigens met geen woord gerept over de motieven voor dat verschil in behandeling. 
 
 A.2.6.  Ten slotte wordt aangetoond dat een leemte in de wetgeving een door het Hof laakbare 
ongrondwettigheid kan vormen. 
 
 A.2.7.  Rekening houdend met wat voorafgaat, schendt artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Daaruit volgt tevens dat artikel 16, tweede lid, van de 
ordonnantie van 27 april 1995 daardoor ongrondwettig is, vermits dat artikel precies het geval van de 
dienstleveringen regelt die zich over het grondgebied van verscheidene gewesten uitstrekken zonder dat er ter 
zake een voorafgaand samenwerkingsakkoord bestaat. 
 
 A.3.1.  Wat betreft de tweede prejudiciële vraag, staat de rechtspraak van het Hof in die zin vast dat een 
decreetgever geen andere straf van verbeurdverklaring in het leven kan roepen dan diegene die worden bedoeld 
in boek I van het Strafwetboek, zonder dat hij daartoe het eensluidend advies van de Ministerraad heeft 
verkregen. 
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 Artikel 35, § 1, derde lid, van de ordonnantie van 27 april 1995 bepaalt dat de rechter in sommige gevallen 
de inbeslagneming beveelt van het voertuig of de voertuigen waarmee de inbreuk werd gepleegd. Zodoende reikt 
dat artikel kennelijk verder dan de toepassingssfeer van artikel 42, 1°, van het Strafwetboek, dat bepaalt dat de 
bijzondere verbeurdverklaring inzonderheid wordt toegepast op de zaken welke gediend hebben of bestemd 
waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn.  
 
 In die zin geïnterpreteerd dat het de inbeslagneming toestaat van de voertuigen waarmee de inbreuk werd 
gepleegd, ongeacht het feit of de dader al dan niet de eigenaar ervan is, wijkt dat artikel wel degelijk af van 
artikel 42 van het Strafwetboek. 
 
 A.3.2.  Bovendien laat artikel 35, § 2, tweede lid, van de ordonnantie van 27 april 1995 de feitenrechter vrij 
om de dader van een misdrijf al dan niet te veroordelen tot de straf van verbeurdverklaring, terwijl artikel 43 van 
het Strafwetboek de uitspraak van een dergelijke straf oplegt voor de wanbedrijven en de misdaden. In die zin 
geïnterpreteerd, schijnt dat artikel dus eveneens af te wijken van boek I van het Strafwetboek. 
 
 A.3.3.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft die bepalingen in zijn advies over het 
voorontwerp van ordonnantie overigens fel bekritiseerd. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.1.  Wat betreft de eerste prejudiciële vraag brengt de Ministerraad in herinnering dat het Hof in zijn 
arrest nr. 56/96 voor recht heeft gezegd dat artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 de 
gewesten niet verplicht om een samenwerkingsakkoord te sluiten omtrent de diensten voor het verhuren van 
voertuigen met chauffeur die zich over het grondgebied van meer dan één gewest uitstrekken. 
 
 A.4.2.  De taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur zijn immers niet 
vergelijkbaar. De taxi is inmiddels een vervoermiddel dat door iedereen wordt gebruikt, terwijl de diensten voor 
het verhuren van voertuigen met chauffeur ook nu nog worden beschouwd als exclusieve en luxueuze diensten 
die door een beperkt aantal personen worden gebruikt. De vraag voor die beide diensten is dus niet dezelfde. 
 
 Omdat de taxidiensten noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de problemen inzake mobiliteit, 
worden zij beschouwd als een dienstverlening van openbaar nut. Zulks is niet het geval voor de diensten voor het 
verhuren van voertuigen met chauffeur.  
 
 De noodzaak van een samenwerkingsakkoord wat betreft de taxidiensten die zich uitstrekken over het 
grondgebied van meer dan één gewest drong zich precies op gezien het zeer aanzienlijke aantal personen die, in 
de drie gewesten van het land, gebruik maken van de taxidiensten en gezien het belang van die diensten inzake 
openbare mobiliteit. De ontstentenis van een samenwerkingsakkoord ter zake dreigde immers een reëel probleem 
van openbare mobiliteit te veroorzaken. 
 
 Voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die slechts een marginale weerslag 
hebben op de mobiliteit zijn de belangen in termen van mobiliteit duidelijk geenszins identiek.  
 
 De beide types van dienstverlening zijn dus kennelijk niet vergelijkbaar, wat overigens wordt bevestigd 
door het feit dat in 1988, toen die sector werd geregionaliseerd, in geen enkele regelgeving werd voorzien met 
betrekking tot de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, in tegenstelling tot de taxidiensten. 
Het had geen enkele zin om het sluiten van een samenwerkingsakkoord op te leggen in een 
niet-gereglementeerde aangelegenheid. Ten slotte moet worden vastgesteld dat het verschil in behandeling 
miniem is, vermits niets de gewesten verhindert op dat vlak een samenwerkingsakkoord te sluiten, indien ze 
zulks nodig achten. 
 
 Voor het overige werd de uitbreiding van de gewestbevoegdheden tot de diensten voor het verhuren van 
voertuigen met chauffeur uitsluitend verantwoord door de noodzaak om de gewestwetgevers in staat te stellen 
die activiteitensector te reglementeren en een einde te maken aan het enorme nadeel dat die activiteiten de 
taxidiensten berokkenden. Die uitbreiding impliceerde dus geenszins dat het noodzakelijk was geworden om een 
samenwerkingsakkoord tussen de gewesten te sluiten. 
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 A.4.3.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat hoe dan ook zou moeten worden 
geoordeeld dat het om een leemte in de bijzondere wet gaat en dat het niet aan het Hof toekomt om het 
stilzwijgen van de wetgever hieromtrent te interpreteren. 
 
 A.5.  Wat betreft de tweede prejudiciële vraag merkt de Ministerraad op dat artikel 35 van de ordonnantie 
een straf vaststelt waarin niet is voorzien in Boek I van het Strafwetboek, zoals de afdeling wetgeving van de 
Raad van State heeft onderstreept. De Ministerraad heeft echter ter zake geen enkel eensluidend advies gegeven. 
Artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 werd dus geschonden. 
 
 
 Standpunt van de Waalse Regering 
 
 A.6.1.  Wat betreft de eerste prejudiciële vraag preciseert de Waalse Regering dat artikel 92bis, § 2, c), van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 enkel een samenwerkingsakkoord vereist voor het regelen van kwesties, 
niet in verband met de ritten, maar in verband met de taxidiensten die zich over het grondgebied van meer dan 
één gewest uitstrekken. 
 
 Daaruit volgt dat geen enkel samenwerkingsakkoord moet worden afgesloten wanneer een vergunning 
enkel vereist is voor de exploitanten die gevestigd zijn op het grondgebied van het gewest en dat het wettelijk 
kader niet verhindert dat de taxidiensten waarvan de bedrijfszetel gevestigd is buiten het betrokken gewest hun 
ritten kunnen voortzetten op het grondgebied van het gewest, zonder dat daartoe een vergunning vereist is. 
Daarentegen kan een gewestelijke overheid niet éénzijdig bepalingen aannemen die specifiek tot doel of tot 
gevolg hebben kwesties te regelen in verband met de uitoefening op het grondgebied van een gewest van de 
activiteiten van taxidiensten die worden uitgebaat vanuit plaatsen die buiten het grondgebied van dat gewest 
gelegen zijn. 
 
 De prejudiciële vraag heeft dus enkel belang indien kan worden aangetoond dat de ordonnantie van 27 april 
1995 de uitoefening op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest regelt van activiteiten van 
diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die worden uitgebaat vanuit plaatsen buiten dat 
grondgebied. Er dient te worden vastgesteld dat zulks wel degelijk het geval is. 
 
 Zoals het Hof heeft vastgesteld in zijn arrest nr. 56/96, blijkt echter uit de tekst van artikel 16 van de 
ordonnantie en uit de parlementaire voorbereiding ervan dat een vergunning enkel vereist is voor de 
dienstleveringen waarvan het vertrekpunt voor de gebruiker gelegen is op het grondgebied van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. 
 
 A.6.2.  Het te dezen aan de verwijzende rechter voorgelegde geval toont echter aan dat die bepaling 
verhindert dat de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, die worden verricht door een 
dienstverlener wiens bedrijfszetel buiten het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gelegen is, hun ritten op het 
grondgebied van dat Gewest kunnen voortzetten, behalve wanneer ze daartoe een vergunning verkrijgen. Op 
dezelfde wijze verhindert die bepaling dat verplaatsingen voor een dienstlevering inzake het verhuren van 
voertuigen met chauffeur waarvan het vertrekpunt buiten het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gelegen is, 
kunnen worden voortgezet op het grondgebied van dat Gewest, behoudens een vergunning daartoe. 
 
 In onderhavig geval zijn zowel de bedrijfszetel van de onderneming als het vertrekpunt van de 
dienstverlening in het Waalse Gewest gelegen. Er kan immers niet worden aangenomen dat het vertrekpunt van 
de dienstverlening tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het grondgebied van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest zou zijn verschoven. Daarentegen moeten de verschillende tussentijdse ophalingen zo 
worden beschouwd dat ze deel uitmaken van dezelfde algehele dienstlevering. 
 
 A.6.3.  Indien artikel 16 van de ordonnantie in die zin wordt geïnterpreteerd dat het niet van toepassing is 
op een dienstlevering van verhuur van voertuigen met chauffeur waarvan de dienstverlener is gevestigd buiten 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of wanneer die dienstlevering is aangevat buiten dat Gewest, zou het te 
dezen niet kunnen worden toegepast en zou de prejudiciële vraag niet moeten worden beantwoord. Zulks lijkt 
echter niet de interpretatie van de verwijzende rechter te zijn. 
 
 Indien dat artikel daarentegen in die zin wordt geïnterpreteerd dat het van toepassing is op een 
dienstlevering van het verhuren van voertuigen met chauffeur, zelfs wanneer die dienst wordt uitgevoerd door 
een dienstverlener wiens bedrijfszetel gevestigd is buiten het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of wanneer de 
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verhuring deel uitmaakt van een meer globaal contract dat op het grondgebied van een ander gewest werd 
aangevat, vertoont de prejudiciële vraag een zeker belang voor de oplossing van het geschil. 
 
 A.6.4.  Het verschil in behandeling vervat in artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 zou echter enkel kunnen worden bekritiseerd indien de taxidiensten en diensten voor het verhuren van 
voertuigen met chauffeur vergelijkbaar zijn. 
 
 De noodzaak om een samenwerkingsakkoord op te leggen wat betreft de taxidiensten die zich uitstrekken 
over het grondgebied van meer dan één gewest werd verantwoord door de bekommernis om de diensten die de 
grenzen van een gewest overschrijden te harmoniseren. Men kan niet ontkennen dat de activiteit van het 
verhuren van voertuigen met chauffeur in wezen over de grens heen van het grondgebied van een gewest kan 
gebeuren. De ordonnantie van 27 april 1995 werd bovendien verantwoord om met name een einde te maken aan 
de oneerlijke concurrentie vanwege de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ten aanzien van 
de taxidiensten. Hun situatie is dus voldoende vergelijkbaar. 
 
 A.6.5.  Aan de hand van de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 16 juli 1993 – waarbij 
de gewestbevoegdheid werd uitgebreid tot de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur – kan 
geen objectief criterium worden geïdentificeerd waarop het verschil in behandeling zou berusten, noch een reden 
worden gevonden waarom artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet niet werd gewijzigd. 
 
 Er kan niet worden aangenomen dat dat verschil in behandeling wordt verantwoord vanwege het grotere 
aantal taxi’s. Dat criterium blijkt overigens niet uit de memorie van toelichting bij de bijzondere wet van 
6 januari 1988 die de vereiste heeft ingevoerd om een samenwerkingsakkoord te sluiten wat betreft de 
reglementering van de taxidiensten die zich over het grondgebied van meer dan één gewest uitstrekken. 
 
 A.6.6.  Dat onverantwoorde verschil in behandeling schijnt veeleer voort te vloeien uit een vergetelheid van 
de bijzondere wetgever dan uit zijn kennelijke bedoeling om de samenwerkingsakkoorden tot de taxidiensten te 
beperken. Blijft echter het feit dat in beide gevallen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn geschonden. 
 
 Indien het om een kennelijke bedoeling van de bijzondere wetgever gaat, berust het verschil in behandeling 
op geen enkel objectief criterium en is het niet redelijkerwijze verantwoord. Indien het om een vergetelheid gaat, 
vindt het verschil in behandeling niettemin zijn rechtstreekse oorsprong in artikel 92bis, § 2, c), van de 
bijzondere wet. Wellicht heeft het Hof in zijn arrest nr. 56/96 geoordeeld dat de ontstentenis van een dergelijke 
vereiste aan een leemte in de bijzondere wetgeving toe te schrijven zou kunnen zijn. Daaruit kan echter niet 
worden afgeleid dat het aangevoerde verschil in behandeling zijn oorsprong vindt in een leemte die enkel de 
wetgever zou kunnen verhelpen. 
 
 In het voormelde arrest heeft het Hof zich in de eerste plaats immers niet definitief uitgesproken over het 
statuut van die leemte in de bijzondere wetgeving. Vervolgens is het wel degelijk de bijzondere wet zelf die de 
oorsprong van de discriminatie bevat. 
 
 De uitbreiding van artikel 92bis, § 2, c), drong zich immers redelijkerwijze op naar aanleiding van de 
uitbreiding van de gewestelijke bevoegdheden tot de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 
Dat blijkt des te meer zeker daar het motief waarom ter zake een gewestelijke bevoegdheid werd toegekend 
gebaseerd was op de wil om tot een gewestelijke wetgeving te komen die coherent is met het beleid dat inzake 
het verlenen van taxidiensten wordt gevoerd. De samenhang tussen die beide aangelegenheden diende 
noodzakelijkerwijze een samenwerkingsakkoord te impliceren zowel voor de ene als voor de andere 
aangelegenheid. 
 
 De bijzondere wetgever beschikt ongetwijfeld over een ruime beoordelingsmarge om aan de deelentiteiten 
en de federale overheid het afsluiten van een samenwerkingsakkoord op te leggen. Te dezen werd de 
beoordelingsmarge van de bijzondere wetgever niettemin beperkt door de aan hem opgelegde imperatieven van 
grondwettigheid.  
 
 Het Hof kan een wetsbepaling die een dergelijke leemte bevat, ongrondwettig verklaren, vermits de 
grondwettelijke beginselen en bepalingen de bijzondere wetgever niet toestaan een wetgeving aan te nemen die 
verschillend is van diegene aan de hand waarvan de kenbaar gemaakte leemte kan worden verholpen. Het Hof 
zou dus niet het beginsel van de scheiding der machten schenden door te beslissen dat de aangevoerde 
discriminatie haar oorsprong vindt in artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
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 A.7.1.  Wat betreft de tweede prejudiciële vraag merkt de Waalse Regering in de eerste plaats op dat, 
ofschoon in de straf van verbeurdverklaring bedoeld in artikel 35, § 1, derde lid, van de ordonnantie van 27 april 
1995 reeds werd voorzien in het voorontwerp van ordonnantie dat aan de afdeling wetgeving van de Raad van 
State werd overgezonden, zulks niet het geval was voor de straf van verbeurdverklaring bedoeld in artikel 35, 
§ 2, tweede lid, van dezelfde ordonnantie. 
 
 Volgens de rechtspraak van het Hof roept de wetgever die een nieuwe straf of strafbaarstelling invoert, 
vanuit materieel oogpunt, een nieuwe straf in het leven. 
 
 A.7.2.  Wat betreft artikel 35, § 1, derde lid van de ordonnantie, ziet de Waalse Regering niet in waarom 
zou moeten worden afgeweken van het advies van de Raad van State, die van oordeel is dat dit artikel een straf 
in het leven roept waarin niet is voorzien in Boek I van het Strafwetboek. De bij die bepaling vastgestelde 
verbeurdverklaring kan immers niet worden beschouwd als een veiligheidsmaatregel, zodat de lering van het 
arrest nr. 15/90 erop moet worden toegepast. 
 
 Indien die bepaling zo zou moeten worden geïnterpreteerd dat ze de verbeurdverklaring oplegt van de 
voertuigen waarmee de inbreuk werd gepleegd, zelfs wanneer die niet aan de veroordeelde toebehoren, zou zij 
bijgevolg een andere verbeurdverklaring in het leven roepen dan diegene die wordt geregeld in Boek I van het 
Strafwetboek. 
 
 A.7.3.  Artikel 35, § 2, tweede lid, van de ordonnantie roept daarentegen geen nieuwe straf in het leven, ook 
al heeft het tot gevolg dat de toepassing wordt geweerd van de regel vervat in artikel 43, eerste lid, van het 
Strafwetboek, volgens welke de bijzondere verbeurdverklaring die van toepassing is op de zaken bedoeld in 
artikel 42, 1°, van het Strafwetboek steeds wordt uitgesproken in geval van wanbedrijf. Artikel 35, § 2, tweede 
lid, van de ordonnantie beperkt zich in werkelijkheid ertoe aan de rechter de keuze te laten om de in artikel 42 
van het Strafwetboek bedoelde straf al dan niet toe te passen. 
 
 A.7.4.  Daaruit volgt dat het eensluidend advies van de Ministerraad vereist was voor de straf van 
verbeurdverklaring bedoeld in artikel 35, § 1, derde lid, van de ordonnantie van 27 april 1995 maar niet voor 
diegene bedoeld in artikel 35, § 2, tweede lid, van diezelfde ordonnantie. Om een dergelijk advies werd echter 
niet gevraagd. 
 
 A.8.  Bij beschikking van 9 februari 2010 heeft het Hof de in die zaak door de verwijzende rechter gestelde 
eerste vraag geherformuleerd teneinde te bepalen of artikel 16 van de ordonnantie van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van 
voertuigen met chauffeur in overeenstemming was met, enerzijds, het evenredigheidsbeginsel bij de 
bevoegdheidsuitoefening en, anderzijds, het beginsel van de economische en monetaire unie vervat in artikel 6, 
§ 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 Michaël Henry en de cvba « L.T. Vincent », vervolgde partijen voor de verwijzende rechter, de 
Ministerraad, de Waalse Regering en de Vlaamse Regering hebben aanvullende memories ingediend. 
 
 A.9.  De Ministerraad neemt akte ervan dat de prejudiciële vraag, zoals zij is geherformuleerd, geen enkele 
federale norm meer in het geding brengt. Hij wenst overigens dat de gewesten hun bevoegdheden uitoefenen met 
inachtneming van het vrije verkeer van personen, goederen en kapitaal en van de vrijheid van handel en 
nijverheid, alsook met inachtneming van de economische en monetaire unie. 
 
 A.10.  Volgens de voor de verwijzende rechter vervolgde partijen heeft het Hof, met zijn arrest nr. 56/96, 
de in het geding zijnde bepaling niet geldig verklaard in het licht van het evenredigheidsbeginsel bij de 
bevoegdheidsuitoefening. In tegenstelling tot de twee andere gewesten voorziet het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest ter zake echter als enige niet in een delegatie aan de regering om de door een ander gewest verleende 
vergunning te erkennen. Nochtans is het door de ordonnantiegever nagestreefde doel - namelijk het bestrijden 
van een vorm van oneerlijke concurrentie - een bekommernis die door alle gewesten wordt gedeeld. 
 
 Bovendien belemmert de in het geding zijnde bepaling, in zoverre zij de voor de verwijzende rechter 
vervolgde partijen verhindert hun overeenkomsten ten volle na te komen, het vrije verkeer van personen, 
goederen en diensten, zonder enige geldige verantwoording. 
 
 A.11.1.  De Waalse Regering onderstreept dat wat betreft, in de eerste plaats, de naleving van het 
evenredigheidsbeginsel bij de bevoegdheidsuitoefening betreft, de door de verwijzende rechter van de in het 
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geding zijnde bepaling gemaakte interpretatie, tot gevolg heeft dat die bepaling aangelegenheden regelt met 
betrekking tot de uitoefening, op het grondgebied van een gewest, van de activiteiten van diensten voor het 
verhuren van voertuigen met chauffeur, die worden geëxploiteerd vanuit plaatsen die niet op het grondgebied 
van dat gewest zijn gelegen. 
 
 Hoewel het evenredigheidsbeginsel zich niet ertegen verzet dat een collectiviteit een vergunning eist, is het 
evenwel toch zo dat een wetgever dat beginsel schendt door op eenzijdige wijze een van zijn bevoegdheden uit 
te oefenen, terwijl de in het geding zijnde bevoegdheden dermate met elkaar zijn verweven dat de uitoefening 
ervan een vorm van samenwerking vereist. 
 
 Het lijdt geen enkele twijfel dat, te dezen, de bevoegdheden noodzakelijkerwijs met elkaar zijn verweven. 
Voor het overige heeft de bijzondere wetgever het sluiten van een samenwerkingsakkoord opgelegd voor de 
aanverwante aangelegenheid van de taxidiensten die zich over het grondgebied van meer dan één gewest 
uitstrekken. 
 
 De ontstentenis van samenwerking in een dergelijke materie houdt dus een schending in van het aan elke 
bevoegdheidsuitoefening eigen evenredigheidsbeginsel. 
 
 A.11.2.  Ten aanzien, vervolgens, van het beginsel van de economische en monetaire unie, dient te worden 
vastgesteld dat het Hof, in het arrest nr. 56/96, zich heeft uitgesproken over de naleving van dat beginsel door de 
in het geding zijnde bepaling in een interpretatie van die bepaling die niet die van de verwijzende rechter is. 
 
 Het optreden van de ordonnantiegever is overigens verantwoord geweest, enerzijds, door de noodzaak om 
de oneerlijke concurrentie te bestrijden vanwege de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ten 
opzichte van de taxi’s, waarbij de eerstgenoemde destijds aan geen enkele bijzondere verplichting waren 
onderworpen en, anderzijds, door de zorg om te voorkomen dat de exploitanten die niet voldoen aan de 
voorwaarden om die dienst te exploiteren, zich in gemeenten in de nabijheid van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest vestigen om er die dienst te exploiteren, rekening houdend met het feit dat destijds die activiteit in de 
twee andere gewesten niet gereglementeerd was. 
 
 Er moet worden vastgesteld dat dat risico vandaag niet langer bestaat, vermits zowel het Waalse Gewest als 
het Vlaamse Gewest ter zake een reglementering hebben aangenomen en de voorwaarden voor het verkrijgen 
van een vergunning vergelijkbaar zijn op het grondgebied van de drie gewesten. 
 
 Zelfs in de veronderstelling dat het doel van de in het geding zijnde bepaling geldig blijft, dient nog te 
worden vastgesteld dat de in het geding zijnde maatregel niet evenredig is met de verwezenlijking van dat doel. 
 
 A.12.  De Vlaamse Regering onderstreept in de eerste plaats dat het arrest nr. 56/96 moet worden gelezen 
rekening houdend met de ontstentenis, op het ogenblik dat het is gewezen, van enige evenwaardige 
reglementering op Waals of Vlaams niveau. Thans is dat echter niet meer het geval. Het Vlaamse Gewest heeft 
immers een minder protectionistische reglementering aangenomen, vermits het aangewende criterium van 
aanknoping - de exploitatiezetel - ruimer kan worden geïnterpreteerd dan het criterium afgeleid uit de 
vertrekplaats van de dienstverlening. 
 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag, zoals geherformuleerd door het Hof, merkt de Vlaamse 
Regering op dat de in het geding zijnde bepaling, in de interpretatie van de verwijzende rechter, impliceert dat 
verschillende vergunningen noodzakelijk zijn om een overeenkomst voor het verhuren van voertuigen met 
chauffeur die verschillende dienstverleningen omvat, te kunnen voortzetten. Die uitoefening door de Brusselse 
wetgever van zijn eigen bevoegdheden is kennelijk onevenredig. 
 
 De door de verwijzende rechter gevolgde interpretatie houdt ook een schending in van het beginsel van de 
economische en monetaire unie, en meer bepaald van de vrije dienstverrichting. 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag is de Vlaamse Regering van mening dat artikel 35 van de in 
het geding zijnde ordonnantie, in zoverre het voorziet in een straf die niet wordt beoogd in boek I van het 
Strafwetboek, voor eensluidend advies aan de Ministerraad had moeten zijn voorgelegd, hetgeen niet is gebeurd. 
Zij verwijst in dat opzicht naar een advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State van 24 februari 
2009. 
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- B – 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.  Het Hof wordt door de Politierechtbank te Brussel ondervraagd over de 

bestaanbaarheid van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (eerste prejudiciële 

vraag) en over de overeenstemming van artikel 35 van de ordonnantie van 27 april 1995 

betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur 

met artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (tweede prejudiciële 

vraag). 

 

 
 Wat betreft de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.  Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te 

vernemen of artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet schendt, doordat het aan de gewesten niet de verplichting oplegt om 

een samenwerkingsakkoord te sluiten voor de regeling van de diensten voor het verhuren van 

voertuigen met chauffeur die zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één gewest, 

terwijl dat artikel vereist dat een dergelijk samenwerkingsakkoord wordt gesloten voor de 

regeling van de taxidiensten die zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één 

gewest. 

 

 B.3.1.  Uit de verwijzingsbeslissing blijkt evenwel dat de verwijzende rechter die vraag 

heeft gesteld teneinde te bepalen of op het voor hem hangende geschil artikel 16 van de 

voormelde ordonnantie van 27 april 1995 diende te worden toegepast. 

 

 B.3.2.  Dat artikel bepaalt : 

 

 « Niemand mag, zonder vergunning van de Regering, een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met chauffeur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
exploiteren door middel van één of meer voertuigen. 
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 Enkel de exploitanten die houder zijn van een door de Regering afgegeven vergunning 
mogen dienstleveringen afleggen waarvan het vertrekpunt voor de gebruiker gelegen is op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 De vergunning voor het exploiteren omvat geen toelating voor het stationeren op bepaalde 
plaatsen op de openbare weg ». 
 

 In de interpretatie van de verwijzende rechter is die bepaling van toepassing op elke 

dienstverlening door een vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het 

grondgebied van een ander gewest wanneer de klant van die vennootschap instapt op het 

grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zelfs wanneer dat instappen gebeurt 

in het kader van een ruimere dienstverlening, waarvan het oorspronkelijke vertrekpunt voor 

de klant op het grondgebied van een ander gewest is gelegen. 

 

 B.4.  Teneinde het verwijzende rechtscollege een nuttig antwoord te geven en na de 

partijen hierover te hebben gehoord, acht het Hof het bijgevolg noodzakelijk om na te gaan of 

artikel 16 van de in het geding zijnde ordonnantie, in zover het de diensten regelt voor het 

verhuren van voertuigen met chauffeur die zich uitstrekken over het grondgebied van meer 

dan één gewest, in strijd is met het evenredigheidsbeginsel bij de uitoefening van de 

bevoegdheden of met het beginsel van de economische en monetaire unie, beoogd in artikel 6, 

§ 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en dat van toepassing is op het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 

1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 

 

 B.5.1.  Het voormelde artikel 16 wordt als volgt in de parlementaire voorbereiding 

verantwoord : 

 

 « Teneinde te vermijden dat diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, die 
op het grondgebied van een ander Gewest gelegen zijn en zodus totaal vrij blijven van elke 
toepasbare wetgeving, schade zouden kunnen berokkenen aan de belangen van enerzijds de 
taxidiensten en anderzijds de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten voor 
het verhuren van voertuigen met chauffeur, wordt voorzien dat enkel de exploitanten die 
houder zijn van een door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleende 
vergunning ertoe gemachtigd zullen worden ritten uit te voeren waarvan het vertrekpunt 
gelegen is op het grondgebied van het Gewest. 
 
 Dit criterium verleent tegelijkertijd het Gewest de bevoegdheid wetten uit te vaardigen in 
deze materie alsook het beoogde resultaat in verband met de vooropgestelde bepalingen te 
verkrijgen » (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1994-1995, nr. A-368/1, p. 20). 
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 B.5.2.  In zijn arrest nr. 56/96 van 15 oktober 1996 heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.7.3.  Uit de tekst van voormeld artikel 16 en de parlementaire voorbereiding ervan blijkt 
dat enkel een vergunning vereist is voor dienstverleningen waarvan het vertrekpunt voor de 
gebruiker gelegen is op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
 
 Die bepaling staat er niet aan in de weg dat ritten voor een dienstverlening met chauffeur met 
een vertrekpunt buiten het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen worden voortgezet op het 
grondgebied van dat gewest, zonder dat daartoe een vergunning is vereist. Zij houdt bijgevolg 
geen onevenredige aantasting van de vrije dienstverlening in.  
 
 Overigens biedt het gehanteerde criterium, namelijk het vertrekpunt van de dienstverlening, 
een relevant aanknopingspunt dat het mogelijk maakt de te regelen aangelegenheid uitsluitend 
binnen de territoriale bevoegdheidssfeer van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te brengen. 
 
 B.7.4.  Daaruit vloeit voort dat de betwiste bepalingen geen inbreuk maken op de regels 
vastgesteld bij artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zodat de 
gewestwetgever de bevoegdheden die hem bij de artikelen 2 en 4 van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 zijn toegewezen, niet heeft geschonden ». 
 

 B.5.3.  Het Hof merkt echter op dat, sinds het voormelde arrest nr. 56/96, het Waalse 

Gewest en het Vlaamse Gewest ter zake een eigen wetgeving hebben aangenomen waarbij de 

uitoefening, door een op hun grondgebied gevestigde dienstverlener, van de activiteit van het 

verhuren van voertuigen met chauffeur aan een vergunning is onderworpen. 

 

 Volgens het beginsel van de wederzijdse erkenning, dat inherent is aan de economische 

en monetaire unie tussen de deelgebieden van de Staat, wordt een persoon die diensten 

aanbiedt op het grondgebied van één van die deelgebieden en zich daarbij gedraagt naar de 

toepasselijke regels, verondersteld die activiteit vrij te kunnen uitoefenen op het grondgebied 

van elk ander deelgebied van de Staat, tenzij dat deelgebied aantoont dat striktere regels 

moeten worden opgelegd teneinde een wettig doel te bereiken. 

 

 De wil om de dienstverleners die op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest zijn gevestigd te beschermen tegen de concurrentie van andere marktdeelnemers, om 

de enige reden dat die zijn gevestigd in het Waalse Gewest of het Vlaamse Gewest, is per 

definitie onverenigbaar met het beginsel zelf van de economische en monetaire unie en zou 

niet als een wettig doel kunnen worden beschouwd. 
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 Voor het overige blijkt niet dat de verplichting om te voldoen aan de door de Waalse of 

de Vlaamse decreetgever bepaalde voorwaarden niet zou toelaten de met de in het geding 

zijnde bepaling nagestreefde doelstellingen te bereiken.  

 

 B.6.  Hieruit volgt dat de in het geding zijnde bepaling in strijd is met het beginsel van de 

economische en monetaire unie, in zoverre zij diensten regelt voor het verhuren van 

voertuigen met chauffeur die zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één gewest.  

 

 B.7.  Het is derhalve niet meer nodig om na te gaan of artikel 92bis, § 2, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, daar die toetsing niet kan leiden tot een ander besluit. 

 

 

 Wat betreft de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.8.  Met zijn tweede prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te 

vernemen of artikel 35, § 1, derde lid, en § 2, tweede lid, van de voormelde ordonnantie van 

27 april 1995 in overeenstemming is met artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Volgens de verwijzende rechter zou die 

bepaling andere straffen invoeren dan diegene die zijn vermeld in boek I van het 

Strafwetboek, zonder dat voorafgaandelijk het eensluidend advies van de Ministerraad werd 

ingewonnen. 

 

 B.9.1.  Het voormelde artikel 35 van de in het geding zijnde ordonnantie bepaalt : 

 

 « § 1.  Onverminderd de eventuele schadevergoeding worden gestraft met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 500 frank tot 
10 000 frank, of met één van deze straffen alleen, degene die zonder vergunning een 
taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur exploiteert. 
 
 Worden met dezelfde straffen gestraft, elke persoon die aan een voertuig, dat 
onderworpen wordt aan de bepalingen van deze ordonnantie en aan de uitvoeringsbesluiten 
ervan, het uiterlijk gegeven heeft van een taxi of huurvoertuig met chauffeur, terwijl dit 
voertuig geen voorwerp uitgemaakt heeft van een exploitatievergunning voor een taxidienst of 
een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 
 
 In al deze gevallen zal de rechter de inbeslagneming bevelen van het of de voertuigen 
waarmee de inbreuk gepleegd werd. 
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 § 2.  Worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met 
een geldboete van 26 frank tot 10 000 frank, of met één van deze straffen alleen, 
onverminderd de eventuele schadevergoeding, degene die een andere inbreuk pleegt tegen 
deze ordonnantie, tegen de uitvoeringsbesluiten ervan of tegen de bepalingen vervat in de 
exploitatievergunning. 
 
 Bovendien zal de rechter beslag kunnen leggen op het of de voertuigen die toebehoren 
aan de veroordeelde en waarmee de overtreding gepleegd werd. 
 
 § 3.  De bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, inclusief hoofdstuk VII en 
artikel 85, zijn op deze overtredingen toepasselijk.  
 
 Evenwel mag, onverminderd artikel 56 van het Strafwetboek, de straf in geval van 
herhaling binnen twee jaar na de veroordeling niet minder zijn dan het dubbel van de wegens 
dezelfde overtreding vroeger uitgesproken straf. 
 
 § 4.  De schadevergoeding, toegekend aan de door de overtreding benadeelde persoon, is 
bevoorrecht op het voertuig dat diende voor het plegen van de overtreding wanneer het in 
eigendom toebehoort aan de overtreder, de mededader of de medeplichtige. Dit voorrecht 
neemt onmiddellijk rang na dit, bepaald bij artikel 20, 5°, van de wet van 16 december 1851. 
 
 De politierechtbanken nemen kennis van de overtredingen die in dit artikel worden 
voorzien ». 
 

 Uit de feiten van het geding blijkt dat de tweede prejudiciële vraag uitsluitend betrekking 

heeft op de overeenstemming van de paragrafen 1, derde lid, en 2, tweede lid, van dat 

artikel 35 met artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

 

 B.9.2.  Artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt : 

 

 « Het eensluidend advies van de Ministerraad is vereist voor iedere beraadslaging in de 
Gemeenschaps- of Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een 
strafbaarstelling is opgenomen waarin Boek I van het Strafwetboek niet voorziet ». 
 

 Die bepaling is van toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens 

artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

instellingen. 

 

 B.10.  Artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 vereist het 

verkrijgen van het eensluidend advies van de Ministerraad enkel wanneer het gaat om het 

invoeren van straffen en strafbaarstellingen die, materieel gezien, nieuw zijn. 
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 B.11.1.  Artikel 42 van het Strafwetboek bepaalt : 

 

 « Bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast : 
 
 1°  Op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend 
hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de 
veroordeelde zijn; 
 
 2°  Op de zaken die uit het misdrijf voortkomen; 
 
 3°  Op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de 
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde 
voordelen ». 
 

 Tenzij wanneer de verbeurdverklaring kan worden beschouwd als een 

veiligheidsmaatregel, is de ordonnantiegever, behoudens eensluidend advies van de 

Ministerraad, onbevoegd om de verbeurdverklaring van vervoermiddelen toe te staan zelfs 

wanneer die niet toebehoren aan de veroordeelde, want hij zou dan een andere 

verbeurdverklaring in het leven roepen dan diegene die wordt geregeld in boek I van het 

Strafwetboek. 

 

 B.11.2.  Artikel 35, § 1, derde lid, van de in het geding zijnde ordonnantie bepaalt dat de 

rechter de verbeurdverklaring beveelt van het voertuig of de voertuigen waarmee de inbreuk, 

bedoeld in het eerste of het tweede lid van hetzelfde artikel, werd gepleegd, zonder een 

onderscheid te maken naargelang die voertuigen al dan niet aan de veroordeelde toebehoren. 

Die gestrengheid wordt in de parlementaire voorbereiding verantwoord door de wil om het 

plegen van overtredingen « die [de] gepaste werking van het ontwerp in gevaar brengen » 

doeltreffend te ontraden (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1994-1995, A-368/1, 

p. 26). 

 

 De ordonnantiegever voert aldus een nieuwe straf in in de zin van artikel 11, tweede lid, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

 

 Het Hof stelt vast dat het eensluidend advies van de Ministerraad in verband met die 

bepaling niet werd verkregen, zodat niet is voldaan aan de voorwaarde van artikel 11, tweede 

lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1989. 
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 B.11.3.  In die mate dient de tweede prejudiciële vraag bevestigend te worden 

beantwoord. 

 

 B.12.1.  Artikel 43 van het Strafwetboek bepaalt : 

 

 « Bij misdaad of wanbedrijf wordt bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de 
zaken bedoeld in artikel 42, 1° en 2° altijd uitgesproken. 
 
 […] ». 
 

 B.12.2.  Artikel 35, § 2, tweede lid, van de in het geding zijnde ordonnantie bepaalt dat de 

rechter beslag zal kunnen leggen op voertuigen die aan de veroordeelde toebehoren en 

waarmee op de voormelde ordonnantie, op de uitvoeringsbesluiten ervan of op de 

voorwaarden van de exploitatievergunning een andere inbreuk werd gepleegd dan de 

inbreuken bedoeld in artikel 35, § 1, eerste en tweede lid. 

 

 De ordonnantiegever wijkt aldus af van artikel 43 van het Strafwetboek, in zoverre het de 

rechter in staat stelt te beoordelen of de verbeurdverklaring moet worden bevolen van het 

voertuig waarmee één van de wanbedrijven waarnaar dat artikel verwijst werd gepleegd. 

 

 De toekenning van een dergelijke mogelijkheid wijzigt enkel de wijze waarop de federale 

wetgever wilde dat een straf bedoeld in boek I van het Strafwetboek wordt opgelegd. Het feit 

dat in die bijzondere modaliteit wordt voorzien, staat niet gelijk met de invoering van een 

straf die, materieel gezien, nieuw is. 

 

 Daaruit volgt dat artikel 35, § 2, tweede lid, van de in het geding zijnde ordonnantie, in 

overeenstemming is met artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

 

 B.12.3.  In die mate dient de tweede prejudiciële vraag ontkennend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  In zoverre het van toepassing is op elke dienstverlening door een vennootschap waarvan 

de maatschappelijke zetel is gevestigd op het grondgebied van een ander gewest, schendt 

artikel 16 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 

betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur 

artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, dat van toepassing is op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 4 

van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 

 

 -  Artikel 35, § 1, derde lid, van dezelfde ordonnantie schendt artikel 11, tweede lid, van de 

voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980, dat van toepassing is op het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989. 

 

 -  Artikel 35, § 2, tweede lid, van dezelfde ordonnantie schendt het voormelde artikel 11, 

tweede lid, niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4693 

 
 

Arrest nr. 42/2010 
van 29 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 22 april 2009 in zake de procureur-generaal tegen F.B. en anderen, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 april 2009, heeft het Hof van Beroep 
te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 15 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke, gewijzigd bij artikel 52 van de wet van 13 juni 2006,  
 
 dat van toepassing is op een persoon bedoeld in artikel 36, 4°, van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 
schade, die oorspronkelijk en gelijktijdig het voorwerp uitmaakt van een zaak die op die 
grond aanhangig is gemaakt bij de jeugdrechter,  
 
 opgevat in zoverre het melding maakt van de beslissing van de geneesheer van de dienst, 
die als exclusief wordt beschouwd,  
 
 gelezen in het licht van artikel 2, eerste lid, van de wet van 26 juni 1990, zoals gewijzigd, 
van de artikelen 12, 3°, en 19 van de wet van 26 juni 1990, van artikel 43, eerste en tweede 
lid, van de wet van 8 april 1965, zoals gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 13 juni 2006, van 
de artikelen 52, vijfde lid, 52, achtste lid, 52ter, vierde lid, 52quater, eerste lid, 52quater, 
derde lid, zoals retroactief van kracht ingevolge het arrest nr. 49/2008 van 13 maart 2008 van 
het Grondwettelijk Hof, en 58 van de wet van 8 april 1965, zoals gewijzigd bij de wet van 
27 december 2006, alsook van de artikelen 18 en 19bis van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 4 maart 1991, zoals gewijzigd bij het decreet van de Franse Gemeenschap 
van 19 februari 2009, van artikel 7, eerste en tweede lid, van het besluit van de Franse 
Gemeenschapsexecutieve van 19 juni 1991 en van artikel 1 van het besluit van de Franse 
Gemeenschapsregering van 25 mei 1999, in samenhang gelezen met punt F van de bijlage 
ervan, 
 
 doordat : 
 
 A : het niet voorziet in de verplichting, voor de geneesheer van de dienst, om : 
 
 -  1°)  hetzij de jeugdrechter bij wie voordien en gelijktijdig de zaak betreffende die 
patiënt aanhangig is gemaakt op grond van artikel 36, 4°, van de wet van 8 april 1965, op de 
hoogte te brengen van zijn beslissing aan de patiënt toelating te verlenen om de instelling te 
verlaten in omstandigheden die (ook wegens contacten met derden) een risico kunnen vormen 
voor diens veiligheid naar gelang van de daden die hij zou kunnen plegen of het gedrag dat hij 
zou kunnen vertonen; 
 
 -  2°)  hetzij de jeugdrechter bij wie de zaak betreffende de patiënt aanhangig is gemaakt 
op grond van de wet van 26 juni 1990, te betrekken bij het bepalen van de voorwaarden van 
zijn beslissing betreffende het verlaten van de instelling; 
 
 B : het niet voorziet in een rechtsmiddel, 
 
 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het een minderjarige geesteszieke 
delinquent tegenover wie een beschermingsmaatregel loopt, waarbij met name in een 
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plaatsing in een gesloten psychiatrische dienst is voorzien en die werd genomen ter uitvoering 
van hoofdstuk II van de wet van 26 juni 1990, verhindert om in voorkomend geval, bij een 
tijdelijke opschorting van die specifieke beschermingsregel, de beschermingsregel te genieten 
die een minderjarige niet-geesteszieke delinquent geniet die werd geplaatst in een gesloten 
afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming en voor wie het 
verlaten van de instelling afhankelijk is van de ontstentenis van een verbod of beperking bij 
een met redenen omklede gerechtelijke beslissing waartegen hoger beroep kan worden 
ingesteld, en is onderworpen aan het algemeen reglement van de openbare 
gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming inzake afwezigheden, het verlaten van de 
instelling en verloven ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  F.B.; 
 
 -  de Orde der geneesheren, waarvan de zetel is gevestigd te 1030 Brussel, 
de Jamblinne de Meuxplein 34-35; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Ryckmans loco Mr. M. Bogaerts, advocaten bij de balie te Brussel, voor F.B.; 
 
 .  Mr. S. Sonck, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. H  Geinger, advocaat bij het 
Hof van Cassatie, voor de Orde der geneesheren; 
 
 .  Mr. S. Seys loco Mr. P. Peeters en Mr. F. Tulkens, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De verweerder voor de verwijzende rechter, geboren op 26 december 1990, heeft het voorwerp uitgemaakt 
van een aanhangigmaking in een voorlopige fase bij de jeugdrechter te Dinant op basis van artikel 36, 4°, van de 
wet van 8 april 1965 « betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade », 
aanhangigmaking in het kader waarvan de plaatsing in de openbare gemeenschapsinstelling voor 
jeugdbescherming van Kasteelbrakel is bevolen op 22 januari 2007. Naar aanleiding van die beslissing heeft het 
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openbaar ministerie de opneming ter observatie van de toen minderjarige betrokkene gevorderd. In een vonnis 
van 8 februari 2007 heeft de eerste rechter de opneming ter observatie van de betrokken jongere in het « Centre 
hospitalier Jean Titeca » bevolen. In een vonnis van 10 september 2007 heeft dezelfde rechter, bij wie de zaak 
aanhangig is gemaakt op grond van artikel 22 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke, gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006 « tot wijziging van de wetgeving betreffende 
de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd », met name uitspraak gedaan over het feit dat het verlaten, door de minderjarige, van de psychiatrische 
dienst aan voorwaarden wordt onderworpen. De procureur des Konings van Dinant en de algemeen directeur van 
het « Centre hospitalier Jean Titeca » hebben tegen dat deel van de beslissing hoger beroep ingesteld, waarbij zij 
de bevoegdheid van de rechter betwisten om het verlaten van de instelling waarvan sprake is in de artikelen 11 
en 15 van de voormelde wet van 26 juni 1990 aan voorwaarden te koppelen. Volgens de appellanten valt die 
beslissing onder de bevoegdheid van de geneesheer van de dienst. 
 
 Het Hof van Beroep te Luik ziet in de ontstentenis van een jurisdictioneel beroep tegen de beslissing van de 
geneesheer een discriminatie ten opzichte van de minderjarige die een beroep kan instellen op basis van 
artikel 36, 4°, van de wet van 8 april 1965. Het beslist bijgevolg bij een arrest van 22 november 2007 om aan het 
Hof een prejudiciële vraag te stellen. 
 
 Het Hof antwoordt daarop bij een arrest nr. 162/2008 van 20 november 2008 waarin het vaststelt dat de 
bepalingen die voor het verwijzende rechtscollege als vergelijkingspunt dienden, waren verdwenen ingevolge het 
arrest nr. 49/2008, dat op 13 maart 2008 door het Hof is uitgesproken. Het Hof had bijgevolg geoordeeld dat het 
aan het verwijzende rechtscollege staat « om te oordelen over de gevolgen van het vernietigingsarrest voor de in 
de geding zijnde bepalingen en, in het bijzonder, vast te stellen welke bepalingen thans van toepassing zijn op de 
uitstapregeling voor de in een gesloten afdeling geplaatste minderjarigen. Het staat ten slotte ook aan dat 
rechtscollege te beslissen of in voorkomend geval een nieuwe prejudiciële vraag dient te worden gesteld, waarbij 
de bewoordingen ervan worden gewijzigd teneinde rekening te houden met de omstandigheid dat de normen ten 
aanzien waarvan het, in de onderhavige zaak, de vergelijking maakte, zijn vernietigd ». 
 
 Het Hof van Beroep te Luik heeft geoordeeld dat er aanleiding bestond om de prejudiciële vraag opnieuw te 
formuleren. Het is die nieuwe vraag die te dezen aan het Hof wordt gesteld. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Memorie van de algemene directeur van het « Centre hospitalier J. Titeca » 
 
 A.1.1.  Er wordt aangevoerd dat de wetgever ervoor heeft gekozen, wanneer de plaatsing op een 
minderjarige geesteszieke betrekking heeft, de therapeutische logica waarop de wet van 26 juni 1990 betreffende 
de bescherming van de persoon van de geesteszieke steunt, voorrang te geven op de beschermende en 
opvoedende grondslag van de wet van 8 april 1965 « betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 
veroorzaakte schade ». 
 
 Uit de artikelen 37, § 2, 11°, en 43 van de wet van 8 april 1965 zou immers duidelijk voortvloeien dat de 
door de jeugdrechter genomen maatregelen geen afbreuk mogen doen aan de toepassing van de wet van 26 juni 
1990. De parlementaire voorbereiding van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende 
de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd zou eveneens in die richting wijzen. 
 
 Er wordt aangevoerd dat de wetgever van 2006, door aan de jeugdrechter zijn volheid van rechtsmacht over 
minderjarige geesteszieken terug te geven, niet zou hebben willen afwijken van het beginsel dat sedert meer dan 
vijftien jaar geldt, namelijk dat zolang de behandeling duurt, enkel de geneesheer ertoe is gemachtigd om onder 
zijn verantwoordelijkheid de maatregelen te nemen die hem opportuun lijken ten aanzien van de doelstellingen 
van de therapie. 
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 In het kader van de wet van 26 juni 1990 zou het gerechtelijk toezicht enkel betrekking hebben op de 
noodzaak van de dwang, die betrekking heeft op de internering of eenvoudigweg op de verplichting om zich te 
laten behandelen. 
 
 De minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd en aan geestesstoornissen lijdt, zou niet 
kunnen worden vergeleken met de minderjarige die feiten van dezelfde aard heeft gepleegd en die niet aan 
dergelijke stoornissen lijdt. Het beschikken over de vrije wil zou in ons rechtsbestel immers steeds een 
fundamenteel criterium van onderscheid vormen, zowel in het burgerlijk recht als in het strafrecht of nog inzake 
bescherming. Daaruit zou voortvloeien dat de twee in de prejudiciële vraag bedoelde categorieën niet 
vergelijkbaar zouden zijn. 
 
 A.1.2.  De appellant voor de verwijzende rechter voert vervolgens aan dat de wetgever een criterium van 
onderscheid zou hebben gehanteerd dat objectief is, in zoverre het bestaan van een geestesziekte het voorwerp 
van een voorafgaande medische diagnose uitmaakt, en relevant is, in zoverre het bestaan van die geestesziekte de 
nood aan een geschikte behandeling met zich meebrengt. 
 
 Zowel door het doel als door de voorwaarden ervan zou een plaatsing in een psychiatrische instelling 
fundamenteel verschillen van een plaatsing in een openbare instelling voor jeugdbescherming. De opneming ter 
observatie en het verblijf van de minderjarigen in een psychiatrische instelling beogen immers enkel de diagnose 
en de behandeling van de psychische stoornissen van de patiënt. Hoewel rekening wordt gehouden met de 
omstandigheid dat de minderjarige een ernstige bedreiging voor andermans leven of integriteit kan vormen, 
hebben de maatregelen die zullen worden genomen toch niet die bekommernis tot voorwerp. De maatregelen 
betreffende het al dan niet begeleid verlaten van de instelling maken deel uit van het therapeutisch proces. Het 
staat dus aan de geneesheer van de dienst om een programma vast te stellen betreffende het verlaten van de 
instelling gedurende een beperkte tijd. 
 
 Er wordt in herinnering gebracht dat andere, veel meer ingrijpende maatregelen dan uitstappen, zoals de 
nazorg, de overbrenging en zelfs het definitieve einde van het verblijf wanneer het om volwassenen gaat, enkel 
door de geneesheer kunnen worden beslist. De kwestie van de therapeutische vrijheid zou dus centraal staan in 
het debat met betrekking tot een eventueel gerechtelijk beroep tegen de beslissing van een geneesheer, ongeacht 
of zij betrekking heeft op de medicatie, de psychotherapie of nog op de uitstappen van de patiënt. Het zou dus 
ten onrechte zijn dat het Hof van Beroep, in de bewoordingen van de prejudiciële vraag, oordeelt dat het door de 
behandelende geneesheer toegestane verlaten van de instelling door een minderjarige die aan geestesstoornissen 
lijdt, zou neerkomen op een « tijdelijke opschorting van [de bescherming] » van de wet van 26 juni 1990. 
 
 De appellant voor de verwijzende rechter brengt eveneens in herinnering dat de opneming ter observatie of 
de behandeling, naar luid van artikel 12.3 en 19 van de wet van 26 juni 1990, eindigen wanneer de 
geneesheer-diensthoofd in een gemotiveerd verslag vaststelt dat de toestand van de zieke die maatregelen niet 
langer rechtvaardigt. De bevoegde magistraat wordt verwittigd van de beslissing van de geneesheer. 
 
 Terwijl de situatie van de meerderjarige enkel door de vrederechter kan worden herzien op verzoek en voor 
zover dat verzoek is gebaseerd op een verklaring van een geneesheer, zal de situatie van de minderjarige door de 
jeugdrechter automatisch om de drie of zes maanden naar gelang van het geval worden herzien. 
 
 Het opschorten van de bevoegdheden van de jeugdrechter om op te treden wat betreft de modaliteiten voor 
het huisvesten van de minderjarige tijdens de duur van zijn tenlasteneming door de ziekenhuisinstelling zou 
eveneens worden bevestigd door de wetsbepalingen met betrekking tot het einde van de opneming, zoals 
artikel 43, tweede lid, van de wet van 8 april 1965. 
 
 Ter ondersteuning van het in de vraag bedoelde verschil in behandeling voegt de appellant voor de 
verwijzende rechter ten slotte daaraan toe dat de wet van 26 juni 1990 elke beperking van de vrijheid van de 
patiënten die niet noodzakelijk zou zijn voor de behandeling, verbiedt. 
 
 A.1.3.  Met betrekking tot de plaatsing van een minderjarige in een openbare instelling voor 
jeugdbescherming wordt aangevoerd dat de door de jeugdrechter bevolen maatregelen ten aanzien van een 
minderjarige delinquent die geen geesteszieke is, doeleinden van bewaring, behoeding of opvoeding nastreven. 
Het risico van herhaling of van belemmering van het optreden van het gerecht, dat een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de plaatsing in een openbare instelling voor jeugdbescherming krachtens artikel 52quater 
van de wet van 8 april 1965 en bijgevolg voor het bepalen van de voorwaarden voor zijn uitstappen, en dat het 
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toezicht van de jeugdrechter verantwoordt, zou geen bekommernis zijn bij de plaatsing van de jonge 
geesteszieke in een psychiatrisch ziekenhuis. 
 
 De uitstappen van een minderjarige die niet aan geestesstoornissen lijdt en die het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een maatregel tot plaatsing in een gesloten afdeling van een openbare instelling voor 
jeugdbescherming worden geregeld bij een aantal specifieke bepalingen van de wet van 8 april 1965 en, in de 
Franse Gemeenschap, bij het decreet van 19 februari 2009 houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 
dat naar aanleiding van het arrest van 13 maart 2008 van het Hof is aangenomen. Uit dat decreet zou 
voortvloeien dat de eventuele beslissing van de jeugdrechter, bij de plaatsing van een minderjarige in een 
openbare instelling voor jeugdbescherming, op het pedagogisch project van de openbare instelling voor 
jeugdbescherming steunt, terwijl de uitstapmaatregel zal worden beoordeeld naar gelang van het therapeutisch 
project wanneer het gaat om een minderjarige die aan een geestesstoornis lijdt. 
 
 De appellant verduidelijkt eveneens dat de redenen waarom de jeugdrechter de uitstappen van de in een 
openbare instelling voor jeugdbescherming geplaatste jongere kan verbieden, op dezelfde bekommernis berusten 
als de redenen waarom hij er is geplaatst. 
 
 
 Memorie van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  De Ministerraad wijst erop dat de uitstapregeling die van toepassing is op, enerzijds, de 
minderjarige delinquenten die in een gesloten jeugdpsychiatrische dienst zijn geplaatst omdat zij 
geestesstoornissen vertonen en, anderzijds, de minderjarige delinquenten die in een gesloten opvoedingsafdeling 
van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming of in een gesloten centrum zijn geplaatst, 
verschilt. Voor de eerstgenoemden beslist de geneesheer van de dienst over de uitstappen zonder dat hij de 
jeugdrechter daarvan op de hoogte moet brengen. Voor de laatstgenoemden worden de toelatingen om de 
instelling te verlaten in bepaalde gevallen onderworpen aan de toelating van de jeugdrechter met een recht van 
hoger beroep voor het openbaar ministerie. 
 
 De eerste categorie van minderjarigen is onderworpen aan de toepassing van de wet van 26 juni 1990. 
Overeenkomstig artikel 15 van die wet sluit het verblijf van de minderjarige in een jeugdpsychiatrisch centrum 
niet uit dat, op grond van de beslissing van een geneesheer van de dienst en onder diens gezag en 
verantwoordelijkheid, de instelling voor beperkte tijd wordt verlaten. Die beslissingen betreffende het verlaten 
van de instelling worden enkel door de geneesheer van de dienst genomen, zonder het optreden van de 
jeugdrechter. De plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor 
jeugdbescherming is daarentegen gereglementeerd bij de wet van 8 april 1965 die achtereenvolgens bij de wetten 
van 13 juni 2006 en 27 december 2006 is gewijzigd, waarvan sommige bepalingen door het Hof zijn vernietigd 
in zijn arrest nr. 49/2008 van 13 maart 2008. 
 
 De uitstappen van een minderjarige delinquent die in een gesloten afdeling van een openbare instelling 
voor jeugdbescherming is geplaatst, zijn onderworpen aan de toelating van de jeugdrechter. Tegen de 
beslissingen van de rechter kan hoger beroep worden ingesteld door het openbaar ministerie of iedere 
belanghebbende. De plaatsing van een minderjarige in een gesloten centrum is bepaald bij de wet van 1 maart 
2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd. Die plaatsing is eveneens aan strikte voorwaarden onderworpen en de voormelde wet bepaalt dat het 
de jeugdrechtbank of de onderzoeksrechter is die de in een gesloten centrum geplaatste minderjarige kan 
toestaan om de instelling te verlaten voor een duur die hij of zij bepaalt. Tegen die beslissingen kan eveneens 
beroep worden ingesteld door het openbaar ministerie of iedere belanghebbende. 
 
 A.2.2.  Als antwoord op de prejudiciële vraag voert de Ministerraad allereerst aan dat de twee categorieën 
van personen niet vergelijkbaar zijn. De gezondheidstoestand van de minderjarige staat centraal voor een 
minderjarige delinquent die in een jeugdpsychiatrische dienst is geplaatst, wat wordt bevestigd door de wet van 
26 juni 1990 die met voorrang boven de wet van 8 april 1965 van toepassing is. Het zou redelijk zijn te oordelen 
dat de geneesheer meer in staat is dan de rechter om te beslissen over de eventuele uitstappen van een 
minderjarige die in zijn jeugdpsychiatrische dienst is geplaatst, aangezien die uitstappen in het kader passen van 
het therapeutisch project van de minderjarige. 
 
 Volgens de Ministerraad zou de formulering van de prejudiciële vraag laten doorschemeren dat de 
uitstappen die door een geneesheer worden toegestaan aan een minderjarige die in een jeugdpsychiatrische dienst 
is geplaatst, een tijdelijke opschorting van de door de jeugdrechter bevolen specifieke beschermingsregel, 
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namelijk de plaatsing in een ziekenhuis, met zich meebrengen. Die redenering zou op een onjuiste premisse zijn 
gebaseerd. Een door de geneesheer toegestane uitstap onderbreekt immers niet de door de jeugdrechter besliste 
beschermingsmaatregel. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad voert vervolgens aan dat het verschil in behandeling verantwoord en niet 
onevenredig is. Beide maatregelen zouden immers op een totaal verschillende logica steunen, namelijk een 
therapeutische en een educatieve logica. 
 
 De Ministerraad beklemtoont eveneens dat de geneesheer geen exclusiviteit heeft met betrekking tot de 
principiële beslissingen inzake internering en verlenging van die internering. Op grond van het verslag van een 
jeugdpsychiater beslist de jeugdrechter immers over het beginsel van de plaatsing in een jeugdpsychiatrische 
dienst met toepassing van artikel 37, § 2, 11°, van de wet van 8 april 1965. De jeugdrechter kan bovendien op elk 
ogenblik, in overleg met de geneesheer, de herziening van de maatregel van verder verblijf, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van de zieke of van iedere belanghebbende, met toepassing van artikel 22 van de wet van 
26 juni 1990, bevelen. Ten slotte dient de geneesheer, wanneer hij beslist om de maatregel van verder verblijf op 
te heffen, de rechter daarvan op de hoogte te brengen die, met toepassing van artikel 43 van de wet van 8 april 
1965, kan beslissen over elke andere maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding van de minderjarige. De 
autonomie van de geneesheer ten opzichte van de rechter zou zich dus beperken tot de eigenlijke organisatie van 
de medische behandeling van de minderjarige geesteszieke, met inbegrip van de uitstappen, terwijl de principiële 
beslissing over de opneming en het handhaven van de maatregel tot opneming een beslissing zou zijn die in 
overleg door de geneesheer en de rechter wordt genomen. 
 
 
 Memorie in tussenkomst van de Orde der geneesheren 
 
 A.3.  De Orde der geneesheren wijst erop dat zij doet blijken van een belang in de zaak voor het 
rechtscollege dat de verwijzing gelast. Zij verduidelijkt dat zij alle doctors in de genees-, heel- en verloskunde 
omvat die in België zijn gedomicilieerd en die zijn ingeschreven op de lijst van de Orde van de provincie waar 
hun woonplaats is gelegen. Zij is opgericht om het algemeen belang en de legitieme belangen van de 
geneesheren te beschermen. De nationale raad van de Orde zet vervolgens de regels uiteen die, volgens de code 
van medische plichtenleer die zij vaststelt, moeten worden nageleefd bij de uitoefening van het beroep van 
geneesheer. 
 
 Volgens de Orde brengt de vraag de therapeutische vrijheid van de geneesheer in gevaar die, in 
voorkomend geval, de toelating of het akkoord van een rechtbank zal moeten verkrijgen om de therapie te 
kunnen starten die hij het meest geschikt acht bij de behandeling van de minderjarige geesteszieke delinquent. 
Zij verduidelijkt dat wanneer de in de onderhavige zaak ingediende memories en verzoekschriften haar 
overeenkomstig artikel 89, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 zullen zijn bezorgd, zij haar standpunt 
zal uiteenzetten wat betreft de vergelijkbaarheid van de in het geding zijnde categorieën en de ontstentenis van 
discriminatie. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een prejudiciële vraag gesteld over artikel 15 van de wet van 

26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (hierna : de wet 

van 26 juni 1990), dat bepaalt : 

 

 « Gedurende het verder verblijf wordt de zieke bewaakt en behandeld. Dit sluit niet uit 
dat, op grond van de beslissing van een geneesheer van de dienst en onder diens gezag en 
verantwoordelijkheid, de zieke voor beperkte tijd, alleen of onder begeleiding, kan uitgaan, 
noch dat hij, deeltijds, in de instelling verblijft overdag of 's nachts, noch dat hij met zijn 
instemming beroepsarbeid verricht buiten de dienst ». 
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 B.2.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of het voormelde artikel 15 in strijd is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepaling niet voorziet in de verplichting 

voor de geneesheer van de dienst om hetzij de jeugdrechter op de hoogte te brengen van zijn 

beslissing om een uitstap toe te staan aan de minderjarige geesteszieke die een als misdrijf 

omschreven feit heeft gepleegd, hetzij de jeugdrechter te betrekken bij het bepalen van de 

voorwaarden van die beslissing, en evenmin voorziet in een rechtsmiddel tegen die beslissing, 

terwijl de toestemmingen voor in een gesloten afdeling van een openbare 

gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming geplaatste minderjarigen om die instelling te 

verlaten, zijn onderworpen aan strikte voorwaarden, waaronder in sommige gevallen de 

toestemming van de jeugdrechter, met een recht van opschortend hoger beroep vanwege het 

openbaar ministerie. 

 

 B.3.1.  De beslissing van de jeugdrechtbank om een minderjarige die een als misdrijf 

omschreven feit heeft gepleegd, in een gesloten opvoedingsafdeling van een openbare 

gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming te plaatsen, vindt haar grondslag in artikel 37, 

§ 2, 8°, van de wet van 8 april 1965, zoals vervangen bij artikel 7, 2°, van de wet van 13 juni 

2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen 

van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

 

 Die bepaling voorziet erin dat de jeugdrechtbank de betrokkenen kan toevertrouwen 

« aan een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming, met inachtneming van de 

plaatsingscriteria bedoeld in § 2quater ».  

 

 B.3.2.  Hoewel de verwijzende rechter andere bepalingen beoogt, blijkt uit de 

bewoordingen van de vraag dat het tweede punt van de vergelijking waartoe hij het Hof 

uitnodigt, de uitstapregeling is die van toepassing is op de minderjarige die in een gesloten 

opvoedingsafdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming is 

geplaatst, zoals bedoeld in artikel 52quater van de wet van 8 april 1965. 

 

 Het voormelde artikel 52quater bepaalt : 

 

 « Voor wat betreft de personen bedoeld in artikel 36, 4°, kan de rechter of de 
jeugdrechtbank, naar gelang van het geval, in de gevallen bedoeld in de artikelen 52, 52bis en 
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52ter, een maatregel van bewaring bevelen, voor een termijn van ten hoogste drie maanden, in 
een gesloten opvoedingsafdeling, ingericht door de bevoegde overheden. 
 
 Deze beslissing kan enkel worden genomen indien voldaan is aan de volgende 
voorwaarden :  
 
 […] 
 
 2°  de betrokkene geeft blijk van een gedrag dat voor hemzelf of voor anderen gevaarlijk 
is; 
 
 3°  er bestaan ernstige redenen om te vrezen dat de betrokkene, indien hij opnieuw in 
vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven pleegt, zich aan het gerecht onttrekt, 
bewijsmateriaal probeert te doen verdwijnen of tot een heimelijke verstandhouding komt met 
derden ». 
 

 Artikel 19bis van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake 

hulpverlening aan de jeugd, gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009, regelt het verlaten 

van de openbare instellingen voor jeugdbescherming met gesloten stelsel door de jongeren :  

 

 « § 1.  Indien krachtens artikel 52quater, derde lid, van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, de 
jeugdrechter of de jeugdrechtbank het verlaten door een jongere van de openbare instellingen 
voor jeugdbescherming met gesloten stelsel niet heeft verboden, kan deze jongere de 
instelling verlaten mits inachtneming van de volgende voorwaarden :  
 
 1°  het verlaten door een jongere van de openbare instellingen voor jeugdbescherming 
met gesloten stelsel om voor de rechtbank te verschijnen, om redenen van medische noodzaak 
of om een begrafenis in België bij te wonen in geval van overlijden van een familielid tot en 
met de tweede graad, is niet ondergeschikt aan een toelating door de jeugdrechter of 
jeugdrechtbank. De instelling informeert de jeugdrechter of de jeugdrechtbank evenwel 
voorafgaandelijk per telekopie van elke uitstap in deze zin. De Regering kan deze regel 
uitbreiden tot andere soorten uitstappen; 
 
 2°  de soorten uitstappen die beschreven staan in het pedagogisch project dat de openbare 
instelling voor jeugdbescherming aan de jeugdrechter of de jeugdrechtbank meedeelt met 
vermelding van de soorten omkadering per soort uitstap, kunnen worden verboden door de 
jeugdrechter of de jeugdrechtbank, bij gemotiveerde beslissing voor één of meer van de 
redenen genoemd in paragraaf 2. Het verbod kan ook beperkt worden tot slechts enkele 
soorten activiteiten en kan verband houden met een onvoldoende omkadering; 
 
 3°  voor het verlaten van de instelling in het kader van activiteiten die niet uitdrukkelijk 
deel uitmaken van het pedagogisch project van de openbare instelling voor jeugdbescherming, 
moet geval per geval een verzoek aan de jeugdrechter of de jeugdrechtbank worden gericht, 
waarin de voorgenomen soort omkadering nader wordt omschreven. De aanvraag gebeurt 
uiterlijk tien dagen voor de aanvang van de activiteit. De jeugdrechter of jeugdrechtbank doet 
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uitspraak binnen de acht dagen vanaf de datum van verzending van de aanvraag. Een afschrift 
van het verzoek wordt onverwijld door de griffie aan het openbare ministerie bezorgd. 
 
 Van de beslissing van de jeugdrechter of de jeugdrechtbank wordt aan de openbare 
instelling voor jeugdbescherming per telekopie kennis gegeven. Een afschrift van de 
beslissing wordt binnen de 24 uur door de griffie aan het openbaar ministerie bezorgd.  
 
 § 2.  Ingeval de jeugdrechter of de jeugdrechtbank verbiedt om de instelling te verlaten, 
vermeldt hij de redenen van dit verbod die steunen op een of meer van de volgende redenen : 
 
 1°  de betrokkene geeft blijk van een gedrag dat voor hemzelf of voor anderen gevaarlijk 
is; 
 
 2°  er bestaan ernstige redenen om te vrezen dat de betrokkene, indien hij opnieuw in 
vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven zal plegen, zich aan het gerecht 
[zal] onttrekken, bewijsmateriaal [zal] proberen te doen verdwijnen of met derden tot een 
heimelijke verstandhouding [zal] komen; 
 
 3°  het belang van een slachtoffer of zijn omgeving vereist dit verbod.  
 
 § 3.  De jeugdrechter of jeugdrechtbank kan, [te] allen tijde, hetzij ambtshalve hetzij op 
vordering van het openbaar ministerie, het stelsel voor het verlaten door de jongere van de 
openbare instelling wijzigen ». 
 

 Ten slotte bepaalt artikel 58 van de wet van 8 april 1965 : 

 

 « De beslissingen van de jeugdrechtbank gewezen in de aangelegenheden bedoeld in 
titel II, hoofdstukken III en IV, zijn, binnen de wettelijke termijnen, vatbaar voor hoger 
beroep door het openbaar ministerie en voor verzet en hoger beroep door alle andere in het 
geding betrokken partijen onverminderd de bepalingen van de artikelen 52, 52quater, negende 
lid, en 53, derde lid. 
 
 De vonnissen gewezen in de aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstuk II, zijn niet 
vatbaar voor verzet. Hoger beroep wordt bij verzoekschrift ingesteld ter griffie van het hof 
van beroep. De griffier van de jeugdkamer roept voor die kamer de partijen op die opgeroepen 
waren voor de jeugdrechtbank; hij voegt bij de oproeping voor de andere partijen dan de 
verzoeker, een gelijkluidend afschrift van het verzoekschrift. 
 
 De medewerking van pleitbezorgers bij het hof is niet vereist. 
 
 De jeugdrechtbank kan de voorlopige tenuitvoerlegging van haar beslissingen bevelen, 
behalve wat de kosten betreft ». 
 

 B.4.1.   De verwijzende rechter leest artikel 15 van de wet van 26 juni 1990 in het licht 

van de artikelen 2, eerste lid, 12.3, 19 en 43 van deze wet. 

 

 Artikel 2, eerste lid, van de voormelde wet bepaalt : 
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 « De beschermingsmaatregelen mogen, bij gebreke van enige andere geschikte 
behandeling, alleen getroffen worden ten aanzien van een geesteszieke indien zijn toestand 
zulks vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt, 
hetzij omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit ». 
 

 Wanneer de in het voormelde artikel 2 bedoelde omstandigheden zich voordoen, kan een 

opneming ter observatie in een psychiatrische dienst gedurende maximum veertig dagen bij 

rechterlijke beslissing worden bevolen. Die opneming ter observatie kan ten einde lopen vóór 

het verstrijken van de termijn van veertig dagen, krachtens artikel 12 van de wet, indien dat 

wordt beslist door : 

 

 « […] 
 
 3.  Hetzij de geneesheer-diensthoofd die in een gemotiveerd verslag vaststelt dat de 
toestand van de zieke deze maatregel niet langer rechtvaardigt. Hij deelt zulks mee aan de 
zieke en aan de directeur van de instelling. Deze laatste verwittigt de magistraat die de 
beslissing genomen heeft, de rechter voor wie de zaak aanhangig is, de procureur des 
Konings, evenals de persoon die de opneming ter observatie heeft gevraagd ». 
 

 Indien de opneming ter observatie niet wordt beëindigd en indien de toestand van de 

zieke zijn verder verblijf in de instelling na het verstrijken van de periode van veertig dagen 

verantwoordt, zendt de directeur van de instelling aan de rechter een omstandig verslag van de 

geneesheer-diensthoofd dat de noodzaak van verder verblijf bevestigt, krachtens artikel 13 

van de wet van 26 juni 1990. Het is de rechter die, met toepassing van artikel 14 van de wet, 

de duur van het verder verblijf vaststelt voor een periode van ten hoogste twee jaar. 

 

 Artikel 19 van de voormelde wet regelt de voorwaarden van het einde van het verblijf. 

Het bepaalt : 

 

 « § 1.  De geneesheer-diensthoofd kan, uit eigen beweging of op verzoek van enige 
belanghebbende, beslissen dat het verder verblijf niet langer nodig is in een gemotiveerd 
verslag waarin hij vaststelt dat de toestand van de zieke deze maatregel niet langer 
rechtvaardigt. 
 
 § 2.  De beslissing bedoeld in artikel 17, 1°, brengt de opheffing van de maatregel van 
verder verblijf mee. 
 
 De maatregel van verder verblijf wordt eveneens opgeheven indien binnen één jaar 
nazorg niet tot wederopneming is besloten. 
 



 12

 § 3.  De geneesheer-diensthoofd deelt zijn beslissing mede aan de zieke, de procureur des 
Konings en aan de directeur van de instelling. 
 
 Deze laatste verwittigt per aangetekende brief de magistraat die de beslissing genomen 
heeft, de rechter voor wie de zaak aanhangig is, evenals de persoon die de opneming ter 
observatie heeft gevraagd. 
 
 § 4.  De beslissing waarmee aan de beschermingsmaatregel een einde wordt gemaakt, 
wordt onmiddellijk uitgevoerd ». 
 

 B.4.2.  Bij artikel 9 van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving 

betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als 

misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, heeft de wetgever een bijzondere maatregel ten 

aanzien van de minderjarige delinquent willen toevoegen. Aldus heeft hij artikel 43 van de 

wet van 8 april 1965 vervangen door de volgende bepaling : 

 

 « Ten aanzien van de in artikel 36, 4°, bedoelde personen past de rechter of de 
jeugdrechtbank de bepalingen van deze wet toe onverminderd de toepassing van de wet van 
26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. 
 
 In geval van toepassing van de voornoemde wet van 26 juni 1990 op de personen die 
oorspronkelijk voor de jeugdrechtbank waren verwezen op grond van artikel 36, 4°, wordt de 
beslissing van de geneesheer-diensthoofd om de maatregel op te heffen, die overeenkomstig 
artikel 12, 3°, of 19 van de wet van 26 juni 1990 genomen is, slechts uitgevoerd na een 
termijn van vijf werkdagen te rekenen van de dag waarop de jeugdrechtbank hiervan is 
geïnformeerd. Binnen deze termijn, en zonder deze te kunnen verlengen, spreekt de rechtbank 
zich uit over elke andere maatregel bedoeld in artikel 37, die zij nuttig acht ».  
 

 Die bepaling werd in de parlementaire voorbereiding van de wet als volgt verantwoord : 

 

 « Ten slotte voorziet artikel 43, § 2, in een aanpassing van het stelsel bedoeld in de wet 
van 26 juni 1990 teneinde dit compatibel te maken met de aanhangigmaking bij de 
jeugdrechtbank, die gericht is op bescherming. Krachtens de wet van 26 juni 1990 kan de 
maatregel waarin zij voorziet, worden opgeheven bij een beslissing van de geneesheer-
diensthoofd van de psychiatrische instelling. 
 
 Ingeval de zaak evenwel bij de jeugdrechtbank aanhangig is gemaakt met het oog op het 
nemen van een maatregel ten aanzien van een minderjarige die een als misdrijf omschreven 
feit heeft gepleegd, mag het optreden van de jeugdrechtbank terzake zich niet beperken tot het 
akte nemen van het einde van de maatregel, beslist door de geneesheer-diensthoofd. De 
rechtbank moet in voorkomend geval het verlaten van de jongere van de instelling kunnen 
regelen. Derhalve voorziet het ontwerp van wet erin dat ingeval de maatregel opgelegd 
overeenkomstig de wet van 26 juni 1990 beëindigd wordt door een beslissing van de 
geneesheer-diensthoofd, de tenuitvoerlegging van de beslissing wordt opgeschort gedurende 
een termijn die niet langer mag duren dan 5 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de 
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rechtbank is ingelicht over de opheffing van de maatregel. Gedurende deze termijn neemt de 
rechtbank alle maatregelen die zij voor de betrokken jongere nodig acht » (Parl. St., Kamer, 
2004-2005, DOC 51-1467/001, pp. 42-43). 
 

 B.5.  Zoals in B.2 is aangegeven, blijkt uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag dat 

het Hof wordt verzocht de uitstapregeling van de minderjarige delinquent die in een gesloten 

afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming is geplaatst, te 

vergelijken met de regeling van de occasionele uitstappen van de minderjarige geesteszieke 

die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, waarin artikel 15 van de wet van 26 juni 

1990 voorziet.  

 

 Zoals is opgemerkt in de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 juni 1990, 

vormen de in dat artikel 15 bedoelde occasionele uitstappen een soepelheid binnen het kader 

zelf van de behandeling, wanneer de toestand van de zieke dat toelaat (Parl. St., Senaat, 1988-

1989, nr. 733-2, p. 85). Dat geldt niet voor de in de artikelen 12.3 en 19 van de wet van 

26 juni 1990 bedoelde maatregelen, die tot gevolg hebben dat de opneming van de 

geesteszieke wordt beëindigd. 

 

 B.6.1.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 juni 2006 is in herinnering 

gebracht dat wanneer de jeugdrechter ten aanzien van een jongere die een als misdrijf 

omschreven feit heeft gepleegd en die aan een geestelijke stoornis lijdt, een maatregel tot 

plaatsing in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling wenst te nemen, hij dat 

enkel met toepassing van de wet van 26 juni 1990 kan doen. « In dit geval heeft deze laatste 

wet de overhand op de wet van 8 april 1965 » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 

DOC 51-1467/001, p. 42). 

 

 B.6.2.  Zowel uit de tekst zelf van de wet van 26 juni 1990 als uit de parlementaire 

voorbereiding ervan, blijkt dat de wetgever aan de geestesziekte een doorslaggevend karakter 

heeft willen toekennen om het aannemen van maatregelen die in het kader van een 

therapeutische logica passen, te verantwoorden (Parl. St., Senaat, 1988-1989, nr. 733-2, p. 9). 

 

 Dat wordt bevestigd bij artikel 1 van de wet wanneer het bepaalt dat de diagnose en de 

behandeling van psychische stoornissen geen aanleiding kunnen geven tot enige 

vrijheidsbeperking. De vrijheidsberovende maatregelen dienen, bijgevolg, de uitzondering te 

blijven en zullen als beschermingsmaatregelen worden beschouwd (ibid., pp. 9 en 12). 
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 De toepassingsvoorwaarden van de maatregelen dienen eveneens op restrictieve wijze te 

worden geïnterpreteerd. Aldus « mogen [zij] niet enkel beperkt blijven tot een erge mentale 

toestand, maar […] moet die toestand [tegelijkertijd] een ernstige en rechtstreekse bedreiging 

betekenen hetzij voor hun eigen gezondheid en veiligheid, hetzij omdat de geesteszieke een 

ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit » (ibid., p. 13). 

 

 Er werd eveneens verduidelijkt dat, hoewel het geneesherenkorps niet alleen over de 

vrijheidsberoving kan beslissen, het daarentegen autonoom is inzake invrijheidstelling, 

waarbij de opdracht van de rechter erin bestaat de rechten van de zieke te beschermen en niet 

de opheffing van een maatregel te verhinderen (ibid., p. 77). 

 

 B.7.1.  Door de voorrang van de wet van 26 juni 1990 op de wet van 8 april 1965 ten 

aanzien van de minderjarige geesteszieke die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, 

te bevestigen, heeft de wetgever het therapeutische aspect van de te zijnen aanzien genomen 

maatregelen voorrang willen geven op het beschermende aspect van de bij de wet van 8 april 

1965 voorgeschreven maatregelen. 

 

 Het is in verband met die therapeutische doelstelling dat de wetgever enkel aan de 

geneesheer van de dienst, onder diens gezag en verantwoordelijkheid, de mogelijkheid heeft 

willen verlenen om aan de minderjarige toe te staan de instelling voor beperkte tijd te 

verlaten, wat de beslissing tot opneming als dusdanig geenszins opnieuw in het geding kan 

brengen, beslissing waarvoor in het optreden van de jeugdrechter is voorzien. 

 

 B.7.2.  Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om te beslissen 

welke waarborgen de occasionele uitstappen van de minderjarige geesteszieke tijdens de 

behandeling dienen te omgeven. In de vraag wordt evenwel het bijzondere geval beoogd van 

minderjarige geesteszieken die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Zoals het 

Hof in B.4.2 heeft opgemerkt, heeft de wetgever, hoewel voorrang wordt gegeven aan het 

therapeutische aspect van de wet van 26 juni 1990, in bijzondere waarborgen willen voorzien 

ten aanzien van die categorie van minderjarigen, wanneer het om de in de artikelen 12.3 en 19 

van die wet bedoelde beslissingen gaat.  
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 B.7.3.  De wetgever heeft immers bepaald dat, wanneer de geneesheer-diensthoofd 

vaststelt dat de toestand van de zieke zijn opneming ter observatie niet langer rechtvaardigt 

(artikel 12.3) of dat zijn verder verblijf niet wordt gerechtvaardigd (artikel 19), de magistraat 

die de beslissing heeft genomen en de rechter voor wie de zaak aanhangig is, daarvan op de 

hoogte worden gebracht. 

 

 Het zou coherent zijn om in een analoge maatregel te voorzien met betrekking tot de 

beslissing van een geneesheer van de dienst om toe te staan dat « de zieke voor beperkte tijd 

[…] kan uitgaan », rekening houdend met het gevaarlijke karakter dat die maatregel voor de 

minderjarige of voor anderen zou kunnen hebben. 

 

 Zoals in B.5 is opgemerkt, heeft het toestaan van « in de tijd beperkte uitstappen » 

evenwel niet dezelfde draagwijdte als een beslissing waarbij de opneming ter observatie of de 

opneming zelf worden beëindigd. Die toelating vormt een therapeutisch middel waarbij de 

geneesheer in het bijzonder geschikt is om het nut ervan te beoordelen. 

 

 Rekening houdend met de in B.6.2 vermelde doelstellingen en met het specifieke karakter 

van de « in de tijd beperkte uitstappen », staat het aan de wetgever te beslissen of zij het 

voorwerp van controle moeten uitmaken. Het Hof zou, zonder zijn beoordeling in de plaats 

van die van de wetgever te stellen, niet kunnen oordelen dat de wetgever de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet heeft geschonden door niet in een rechterlijke tussenkomst te voorzien. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 15 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van 

de geesteszieke schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 april 2010. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4703 

 
 

Arrest nr. 43/2010 
van 29 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 69 van de arbeidsongevallenwet van 

10 april 1971, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij artikel 61 van de wet van 

13 juli 2006, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 4 mei 2009 in zake Marcel Vlaminck tegen het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 mei 
2009, heeft het Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 69 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het van kracht 
was vóór de wijziging ervan bij artikel 61 van de wet van 13 juli 2006, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met het algemene rechtsbeginsel van de 
rechten van de verdediging en met het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd bij artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het de aanvrager die een in 
artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 bedoelde bijslag wegens 
verergering aanvraagt en de aanvrager die een van de andere in de wet van 10 april 1971 
bedoelde vergoedingen aanvraagt, op dezelfde wijze behandelt, terwijl, met betrekking tot het 
bepalen van de aanvang van de verjaringstermijn, de aanvrager van een bijslag wegens 
verergering zich in een veel onzekerdere situatie bevindt ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Marcel Vlaminck, wonende te 1342 Limelette, avenue des Capucines 18; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Marcel Vlaminck, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. P. Slegers, tevens loco Mr. L. Depré, en Mr. B. Fonteyn, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 16 februari 1970 is Marcel Vlaminck het slachtoffer van een arbeidsongeval. Na een val heeft hij een 
wond op de hoofdhuid die wordt gehecht. Het ongeval wordt ten laste genomen door de 
verzekeringsmaatschappij « AG van 1830 ». 
 
 Op 26 maart 1974 bekrachtigt een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Luik het deskundigenverslag waarin 
werd voorgesteld om een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 3 pct. in aanmerking te nemen. Een 
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rechtsvordering tot herziening wordt ingesteld en geeft aanleiding tot een vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Nijvel, afdeling Waver, waarbij het deskundigenverslag wordt bekrachtigd waarin werd voorgesteld om vanaf 
26 maart 1977 een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pct. in aanmerking te nemen. Dat vonnis 
wordt bevestigd bij een arrest van 12 maart 1984 van het Arbeidshof te Brussel. 
 
 Marcel Vlaminck stelt vervolgens verschillende beroepen in teneinde te laten erkennen dat de 
oorspronkelijke beoordeling van de door hem geleden schade slecht was uitgevoerd. Marcel Vlaminck probeert, 
via een rechtsvordering tot herziening, de erkenning van een verergering te verkrijgen. 
 
 Bij dagvaarding van 5 mei 1999 vordert Marcel Vlaminck de veroordeling van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen tot het ten laste nemen van een gipskraag. 
 
 Bij brief van 19 mei 1999 vordert Marcel Vlaminck in ondergeschikte orde een herziening wegens 
verergering. 
 
 In het kader van de opeenvolgende beroepen wordt een door het Arbeidshof te Luik gewezen arrest 
vernietigd en verwezen naar het Arbeidshof te Brussel. 
 
 Het Hof van Cassatie stelt in zijn arrest vast dat, luidens artikel 69, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen na drie jaar verjaart. Die bepaling is van 
toepassing op iedere vergoeding die, ongeacht de benaming of de wijze van toekenning ervan, krachtens die wet 
of de uitvoeringsbesluiten ervan verschuldigd is door een verzekeraar of door het Fonds voor Arbeidsongevallen. 
Volgens het Hof van Cassatie bepaalt artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 december 1987 
betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dat een bijslag 
wegens verergering wordt toegekend aan het slachtoffer van wie de toestand als gevolg van het arbeidsongeval 
blijvend verergert na het verstrijken van de in artikel 72 van de wet bedoelde termijn, voor zover de graad van 
arbeidsongeschiktheid, na die verergering, ten minste 10 pct. bedraagt. Die bijslag wegens verergering is een 
vergoeding die krachtens de wet van 10 april 1971 of de uitvoeringsbesluiten ervan verschuldigd is en waarvan 
de aanvraag aan de in de artikelen 69 en 70 van de wet van 10 april 1971 bepaalde verjaringsregels is 
onderworpen. 
 
 Volgens het Hof van Cassatie zou het Arbeidshof te Luik de voormelde bepalingen dus hebben 
geschonden. 
 
 De zaak is verwezen naar het Arbeidshof te Brussel, te dezen de verwijzende rechter. Het Fonds voor 
Arbeidsongevallen blijft bij zijn standpunt dat de aanvraag van de bijslag met toepassing van artikel 69 van de 
wet van 10 april 1971 is verjaard. 
 
 Met betrekking tot de aanvang van de verjaringstermijn verduidelijkt het Fonds voor Arbeidsongevallen dat 
het om het ogenblik gaat waarop de toestand van het slachtoffer verergert en dat de verergering zich, te dezen, op 
12 september 1989 en op 17 december 1993 heeft voorgedaan.  
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat uit het arrest van het Hof van Cassatie in die zaak voortvloeit dat 
artikel 69, eerste lid, in beginsel van toepassing is op de bijslag wegens verergering. Volgens de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie inzake arbeidsongevallen gaat de verjaringstermijn echter in op het ogenblik dat het recht 
op de vergoeding ontstaat. Nog steeds volgens het Hof van Cassatie ontstaat het recht op de verergeringsbijslag 
op het ogenblik waarop de toestand van het slachtoffer verergert. 
 
 De verwijzende rechter stelt eveneens vast dat artikel 61 van de wet van 13 juli 2006 artikel 69 van de wet 
van 10 april 1971 heeft gewijzigd door daarin, tussen het tweede en het derde lid, een nieuw lid in te voegen dat 
tot gevolg heeft dat het recht op de bijslagen wegens verergering als dusdanig niet meer kan verjaren. 
 
 Met betrekking tot de periode vóór de inwerkingtreding van die wet van 13 juli 2006 is de verwijzende 
rechter van oordeel dat de op 19 mei 1999 geformuleerde aanvraag verjaard zou moeten worden verklaard. De 
verwijzende rechter voegt daaraan toe dat, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie, noch 
overmacht, noch de onoverkomelijke dwaling de wettelijke onmogelijkheid met zich meebrengen om de 
rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen ten gevolge van een arbeidsongeval in te stellen. Te dezen 
wordt Marcel Vlaminck evenwel met geen enkele wettelijke onmogelijkheid geconfronteerd om een bijslag 
wegens verergering aan te vragen. 
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 De verwijzende rechter is van oordeel dat Marcel Vlaminck, door te doen gelden dat het absurd zou zijn het 
slachtoffer ertoe te dwingen om bijslagen wegens verergering in rechte te vorderen, op een ogenblik dat het niet 
weet of het ooit daarop recht zal hebben, lijkt aan te nemen dat de toepassing, op de bijslag wegens verergering, 
van de verjaringsregels die gelden inzake arbeidsongevallen, onevenredige gevolgen heeft en betrekking heeft op 
de essentie zelf van zijn recht op die bijslag. Overwegende dat Marcel Vlaminck, zodoende, de vraag stelt of het 
beginsel van gelijkheid tussen de aanvrager van een bijslag wegens verergering en de aanvrager van andere in de 
wet van 10 april 1971 bedoelde vergoedingen mogelijkerwijs is geschonden, beslist de verwijzende rechter aan 
het Hof de prejudiciële vraag te stellen die het te dezen voorgelegd krijgt. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Memorie van de Ministerraad 
 
 A.1.1.  De Ministerraad begint met de vaststelling dat het eerste deel van het derde lid van artikel 69 van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 aan dat in het geding zijnde artikel 69 is toegevoegd bij de wet van 
13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake 
beroepsherinschakeling. De prejudiciële vraag heeft evenwel betrekking op artikel 69 zoals het luidde vóór die 
toevoeging. De wet bepaalt in dat verband dat de bijslagen wegens arbeidsongeschiktheid vanaf het ongeval 
verschuldigd zijn. Het recht op de bijslag ontstaat uit het ongeval en op de dag van het ongeval. Naast de 
basisbijslagen voorziet het stelsel eveneens in de mogelijkheid om andere bijslagen toe te kennen, met name in 
geval van verergering met toepassing van het laatste lid van artikel 27bis van de wet van 10 april 1971. 
 
 Het is bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het 
kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dat het stelsel van de bijslagen wegens verergering is 
ingevoerd. Artikel 13, tweede lid, van hetzelfde besluit stelt het ogenblik vast waarop het recht op de bijslag 
wegens verergering ontstaat. Het recht ontstaat bij de aanvraag van de bijslag wegens verergering. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad vermeldt de rechtspraak van het Hof van Cassatie volgens welke de aanvraag van 
een in artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 bedoelde bijslag wegens verergering is 
onderworpen aan de in de artikelen 69 en 70 van de wet van 10 april 1971 bepaalde verjaringsregels en dus aan 
de termijn van drie jaar. 
 
 In zijn arrest van 8 februari 1993 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de verjaringstermijn inging op 
het ogenblik dat het recht op de vergoeding is ontstaan, terwijl het recht op de bijslagen wegens verergering 
ontstaat op het ogenblik dat de toestand van het slachtoffer verergert. De Ministerraad verduidelijkt dat uit de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 13 juli 2006 blijkt dat de wetgever zich heeft willen gedragen naar 
het voormelde arrest van het Hof van Cassatie. Daaruit vloeit voort dat het recht op de bijslag niet verjaart voor 
zover het recht op een vergoeding voor een arbeidsongeval niet is verjaard. De verjaring zal dus enkel op de 
achterstallen van meer dan drie jaar van toepassing zijn. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad stelt vast dat sedert de wet van 13 juli 2006 voortaan erin is voorzien dat het recht 
op de bijslagen wegens verergering niet langer als dusdanig kan verjaren. Te dezen wordt door de Ministerraad 
aangevoerd dat Marcel Vlaminck geen enkel element aanvoert waarin een verergering van zijn 
gezondheidstoestand naar voren wordt gebracht, maar enkel een slechte oorspronkelijke beoordeling van zijn 
letsels. In werkelijkheid wil hij dus bewerkstelligen dat de graad van arbeidsongeschiktheid niet wegens een 
verergering van zijn gezondheidstoestand maar wegens een vergissing bij de eerdere beoordeling van de graad 
van arbeidsongeschiktheid wordt herzien. 
 
 Het bodemgeschil zou dus verkeerd zijn geanalyseerd vanuit de invalshoek van de verergering van de 
arbeidsongeschiktheid, aangezien niet de arbeidsongeschiktheid maar enkel de beoordeling ervan zou zijn 
geëvolueerd. De vraag over de verjaring van de aanvraag voor een bijslag wegens verergering zou klaarblijkelijk 
dan ook niet rijzen voor de beslechting van het geschil en zou niet ontvankelijk zijn.  
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 A.1.4.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat er aanleiding zou bestaan om de prejudiciële vraag 
ontkennend te beantwoorden. Hij stelt immers vast dat, inzake verjaring, artikel 69 van de wet van 10 april 1971, 
zoals de verwijzende rechter vaststelt, de aanvrager die een in artikel 9 van het koninklijk besluit van 
10 december 1987 bedoelde bijslag wegens verergering aanvraagt en de aanvrager die een van de andere in de 
wet van 10 april 1971 bedoelde vergoedingen aanvraagt, op dezelfde wijze behandelt. 
 
 In de redactie ervan vóór de wet van 13 juli 2006 zou artikel 69 van de wet van 10 april 1971 niet de 
aanvang vaststellen van de verjaringstermijn van de diverse rechtsvorderingen tot betaling van de vergoedingen 
waarop het betrekking heeft. Sedert het arrest van 1993 is het Hof van Cassatie evenwel van oordeel dat het recht 
op de toekenning van vergoedingen ontstaat op het ogenblik waarop de toestand van het slachtoffer verergert. 
Volgens de Ministerraad kan die interpretatie niet overtuigen, aangezien zij niet steunt op de teksten van de 
bepalingen die inzake bijslagen wegens verergering van toepassing zijn. 
 
 De Ministerraad verzoekt om artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 in samenhang te 
lezen met artikel 13, tweede lid, van hetzelfde besluit, aangezien de wet geen specifieke aanvang voor de 
verjaringstermijn inzake bijslagen wegens verergering vaststelt. Er zou aanleiding bestaan om de 
gemeenrechtelijke regels inzake verjaring toe te passen. De verjaringstermijn zou dus ingaan op het ogenblik 
waarop het recht op de vergoeding ontstaat. Het recht op de vergoeding ontstaat evenwel pas op de eerste dag 
van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend en voor zover de verergering definitief is en leidt tot een 
minimale graad van arbeidsongeschiktheid van 10 pct. Daaruit zou voortvloeien dat het recht op de bijslag 
wegens verergering niet verjaart, in tegenstelling tot het recht op de betaling van de bijslag wegens verergering 
dat wel verjaart. Het zou dus onjuist zijn te postuleren dat de aanvrager van een bijslag wegens verergering, met 
betrekking tot het bepalen van de aanvang van de verjaringstermijn, zich in een veel onzekerdere situatie 
bevindt.  
 
 Aangezien de prejudiciële vraag, volgens de Ministerraad, op een onjuiste premisse berust die voortvloeit 
uit een interpretatie van de wet die niet juist is in rechte, zou zij ontkennend moeten worden beantwoord.  
 
 
 Memorie van de appellant voor de verwijzende rechter 
 
 A.2.  In zijn memorie betwist Marcel Vlaminck dat de rechtsvordering is verjaard. Hij voert aan dat de 
dagvaarding die hij in januari 1976 heeft ingeleid, nog steeds niet tot een vonnis heeft geleid. 
 
 
 Memorie van antwoord van de Ministerraad 
 
 A.3.  In zijn memorie van antwoord beweert de Ministerraad dat datgene wat Marcel Vlaminck betwist, de 
beoordeling is die oorspronkelijk van zijn letsels is gemaakt, en dat hij geen verergering van zijn 
arbeidsongeschiktheid wil aanvoeren. Hij verwijst immers enkel naar het arbeidsongeval van 16 februari 1970 en 
naar het hervallen op 2 januari 1975, zonder naar enige latere verergeringen te verwijzen. Hij zou dan ook geen 
bijslag wegens verergering kunnen aanvragen. Daaruit volgt dat de verjaringstermijn geen aanvang kan nemen. 
 
 De Ministerraad verzoekt het Hof te oordelen dat de vraag geen antwoord behoeft. 
 
 
 Memorie van antwoord van de appellant voor de verwijzende rechter 
 
 A.4.1.  Er wordt aangevoerd dat het onderzoek van de in de prejudiciële vraag bedoelde wetsbepaling moet 
worden gekoppeld aan artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen 
verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
 
 Krachtens artikel 72 van de wet van 10 april 1971 kan de eis tot herziening van de vergoedingen op grond 
van een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer dat te wijten is aan de gevolgen van 
een arbeidsongeval, pas worden ingesteld binnen de drie jaar die volgen op de datum van homologatie of 
bekrachtiging van de overeenkomst tussen de partijen of van de in artikel 24 van de wet van 10 april 1971 
bedoelde beslissing of kennisgeving. 
 
 Artikel 9 van het voormelde koninklijk besluit voorziet in een bijslag wegens verergering wanneer de 
toestand van het slachtoffer die voortvloeit uit het arbeidsongeval, blijvend verergert na het verstrijken van de in 
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artikel 72 bedoelde termijn. Ongeacht het geval waarin de aanvrager zich bevindt, bepaalt artikel 69 van de wet 
van 1971 dat de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen na drie jaar verjaart. Er wordt verduidelijkt dat 
de aanvraag voor bijslagen wegens verergering te dezen op 19 mei 1999 werd geformuleerd. De verergering van 
de gezondheidstoestand van de appellant voor de verwijzende rechter werd definitief vastgesteld in een 
deskundigenverslag van 17 september 2003. De datum van de laatste verergering van de gezondheidstoestand 
werd door de deskundige op 18 december 1993 vastgesteld. Overwegende dat hij op die datum niet op de hoogte 
was van de verergering van zijn gezondheidstoestand, wijst de appellant voor de verwijzende rechter erop dat hij 
in de onmogelijkheid verkeerde om een rechtsvordering tot terugvordering van die vergoeding in te stellen 
binnen de drie jaar na het ontstaan van de verergering. 
 
 A.4.2.  De appellant voor de verwijzende rechter verwijst vervolgens naar de termijn die geldt voor de 
terugvordering van de andere in de wet van 10 april 1971 bedoelde vergoedingen. Hij haalt de artikelen 24, 65 en 
72 van die wet aan. Hij vergelijkt eveneens zijn situatie met die bedoeld in artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, alsook met artikel 120 van de samengeordende 
wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. De appellant voor de verwijzende 
rechter verduidelijkt dat de wetgever de verjaringsregels voor de bijslagen in de wet zelf heeft willen aangeven 
door die mogelijkheid aan de Koning te ontzeggen, aangezien het bepalen van die elementen door de Koning een 
rechtsonzekerheid leek in te houden eigen aan het slachtoffer van een arbeidsongeval van wie de toestand 
verergert. 
 
 A.4.3.  De appellant voor de verwijzende rechter besluit dat het vaststellen van het ontstaan van de 
rechtsvordering tot betaling van een vergoeding wegens verergering op de datum van het ontstaan van de 
verergering onevenredig is en het niet mogelijk maakt het nagestreefde doel te verwezenlijken. De 
rechtszekerheid zou voorschrijven dat de verjaringstermijn pas kan ingaan vanaf het ogenblik waarop het 
slachtoffer op de hoogte is van zijn verergerde toestand.  
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 69 van de arbeidsongevallenwet 

van 10 april 1971, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij artikel 61 van de wet 

van 13 juli 2006 « houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen 

en inzake beroepsherinschakeling ». 

 

 Zowel uit de motieven van het door de verwijzende rechter gewezen arrest als uit de 

prejudiciële vraag zelf blijkt dat enkel het eerste lid van het in het geding zijnde artikel 69 

wordt beoogd. 

 

 Dat bepaalde, vóór de wijziging ervan bij de wet van 13 juli 2006 : 

 

 « De rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen verjaart na drie jaar. De 
rechtsvordering tot terugvordering van onverschuldigde vergoedingen verjaart na drie jaar ». 
 

 Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 « betreffende de bijslagen 

verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 » bepaalt : 
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 « Een bijslag wegens verergering wordt toegekend aan de getroffene wiens toestand als 
gevolg van het arbeidsongeval, blijvend verergert na het verstrijken van de termijn, bedoeld in 
artikel 72 van de wet, voor zover de graad van arbeidsongeschiktheid, na deze verergering, 
ten minste 10 pct. bedraagt. 
 
 […] ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 

 

 B.2.1.  De Ministerraad betwist de relevantie van de prejudiciële vraag omdat zij 

betrekking heeft op een bepaling die kennelijk niet zou kunnen worden toegepast op het 

bodemgeschil. De appellant voor de verwijzende rechter zou immers geen enkel argument 

doen gelden met betrekking tot de verergering van zijn gezondheidstoestand maar zou, in 

werkelijkheid, een slechte oorspronkelijke beoordeling van zijn letsels beogen. 

 

 B.2.2.  Zowel uit de antecedenten van de zaak als uit de motieven van het door de 

verwijzende rechter gewezen arrest blijkt dat de appellant een bijslag wegens verergering 

wilde verkrijgen op grond van de evolutie van zijn gezondheidstoestand sedert het 

arbeidsongeval waarvan hij op 16 februari 1970 het slachtoffer was. Het onderwerp van de 

betwisting wordt overigens door de partijen niet ter discussie gesteld, waarbij de geïntimeerde 

hoogstens de verjaring van de vordering met toepassing van het in het geding zijnde artikel 69 

opwerpt. 

 

 Het blijkt niet dat die bepaling niet kan worden toegepast op het geschil voor de 

verwijzende rechter. 

 

 B.2.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  Volgens de verwijzende rechter zou artikel 69 van de wet van 10 april 1971 tot 

gevolg hebben dat de aanvrager die een in artikel 9 van het voormelde koninklijk besluit van 

10 december 1987 bedoelde bijslag wegens verergering aanvraagt en de aanvrager die één van 
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de andere in de wet van 10 april 1971 bedoelde vergoedingen aanvraagt, op dezelfde wijze 

worden behandeld, terwijl, met betrekking tot het bepalen van de aanvang van de 

verjaringstermijn, de aanvrager van een bijslag wegens verergering zich in een onzekerdere 

situatie zou bevinden. 

 

 B.4.1.  Bij een arrest van 12 december 2005 (Arr. Cass., 2005, nr. 662), dat is gewezen in 

het kader van de zaak voor de verwijzende rechter, heeft het Hof van Cassatie als volgt 

geoordeeld : 

 

 « Overwegende dat, luidens artikel 69, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen na drie jaar verjaart; 
 
 Dat die bepaling, ongeacht zijn benaming of zijn wijze van toekenning, van toepassing is 
op alle vergoedingen die krachtens de voormelde wet of haar uitvoeringsbesluiten 
verschuldigd zijn door een verzekeraar of door het Fonds voor Arbeidsongevallen; 
 
 Overwegende dat artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 december 1987 
betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
bepaalt dat een bijslag wegens verergering toegekend wordt aan de getroffene wiens toestand 
als gevolg van het arbeidsongeval blijvend verergert na het verstrijken van de termijn bedoeld 
in artikel 72 van de wet, voor zover de graad van arbeidsongeschiktheid, na deze verergering, 
ten minste 10 pct. bedraagt; 
 
 Dat die bijslag wegens verergering een schadevergoeding is die verschuldigd is krachtens 
de wet van 10 april 1971 of van haar uitvoeringsbesluiten, en waarbij de aanvraag van die 
bijslag onderworpen is aan de verjaringsregels bepaald in de artikelen 69 en 70 van de wet 
van 10 april 1971 ». 
 

 B.4.2.  De aanvang van de verjaringstermijn is niet uitdrukkelijk vastgesteld bij een 

wetsbepaling. Bij een arrest van 8 februari 1993 (Arr. Cass., 1993, nr. 80) heeft het Hof van 

Cassatie geoordeeld dat het « recht op verergeringsbijslagen ontstaat op het ogenblik waarop 

de toestand van de getroffene verergert ». 

 

 B.5.1.  Artikel 69 van de wet van 10 april 1971 kan tot gevolg hebben dat het de 

verjaringstermijn van de aanvragen van bijslagen wegens verergering doet ingaan op een 

ogenblik waarop het slachtoffer van het ongeval niet weet dat het door zijn 

gezondheidstoestand het recht zou kunnen krijgen om ze te vorderen, en het aldus aan het 

slachtoffer bijslagen ontzegt waarop het nochtans aanspraak zou mogen maken. De 

gezondheidstoestand van het slachtoffer van een arbeidsongeval kan immers pas na verloop 
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van tijd verergeren en bijgevolg moeilijkheden veroorzaken voor het bepalen van het tijdstip 

waarop de verergering moet worden vastgesteld. 

 

 B.5.2.  De wetgever heeft zelf de onbillijke gevolgen erkend waartoe het in het geding 

zijnde artikel 69 kon leiden om de bij artikel 61 van de voormelde wet van 13 juli 2006 

doorgevoerde wijziging te verantwoorden teneinde de verjaring van het recht op de bijslag 

wegens verergering op te heffen, voor zover het recht op een arbeidsongevallenvergoeding 

niet is verjaard (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-1334/001, p. 29). 

 

 B.5.3.  Artikel 69 van de wet van 10 april 1971 doet zonder redelijke verantwoording op 

onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van het slachtoffer van een arbeidsongeval. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 69 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het van kracht was vóór 

de wijziging ervan bij artikel 61 van de wet van 13 juli 2006, schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4713 

 
 

Arrest nr. 44/2010 
van 29 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

19 december 2008 houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het 

verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen, ingesteld door de nv « Cobelfret » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 mei 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 mei 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van het decreet van het Vlaamse Gewest van 19 december 2008 houdende de 
vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor 
vaartuigen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2009) door de 
nv « Cobelfret », met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, de 
nv « Cobelfret Ferries », met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, 
de nv « Cobelfret Port Agencies », met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, 
Sneeuwbeslaan 14, de nv « Dart Line », met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, 
Sneeuwbeslaan 14, en de nv « C2C Shipping Lines », met maatschappelijke zetel te 
8380 Zeebrugge, Albert II Dok, Kaai 124, Craneveltweg 1. 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Slootmans en Mr. A. Huyghe, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A – 

 
 Ten aanzien van de aard van de opgelegde vergoeding 
 
 A.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen de regeling betreffende de vergoeding voor het gebruik 
van het verkeersbegeleidingssysteem (hierna : de VBS-vergoeding) zoals die is vervat in het decreet van 
19 december 2008. Een dergelijke vergoeding was verschuldigd op grond van artikel 14 van het decreet van 
19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest (hierna : het 
Loodsdecreet), zoals uitgevoerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996, dat herhaaldelijk 
werd gewijzigd. Tegen dat besluit werd beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend wegens 
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schending van de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet en van artikel 14 van het Loodsdecreet. In zijn 
verslag van 19 april 2001 besloot de auditeur van de Raad van State dat artikel 170 van de Grondwet en, in 
ondergeschikte orde, artikel 14 van het Loodsdecreet zouden zijn geschonden door het besluit van de Vlaamse 
Regering van 28 februari 1996, omdat de vergoeding verschuldigd is voor het in- en uitvaren van een haven, en 
niet voor het gebruik maken van het verkeersbegeleidingssysteem, zoals artikel 14 van het Loodsdecreet bepaalt. 
 
 De voormelde bepaling van het decreet van 19 april 1995 werd opgeheven bij artikel 67 van het decreet van 
16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie 
van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (hierna : het Scheepvaartbegeleidingsdecreet). 
 
 Het bestreden decreet zorgt retroactief voor de decretale basis van de regeling van de VBS-vergoeding voor 
elke fase waarin het uitvoeringsbesluit en zijn wijzigende besluiten, en het Scheepvaartbegeleidingsdecreet van 
toepassing waren. 
 
 De verzoekende partijen en de Vlaamse Regering kwalificeren de VBS-vergoeding verschillend. 
 
 A.2.  Voor de verzoekende partijen gaat het om een belasting en niet om een retributie, vermits de 
kenmerkende criteria van een retributie niet voorhanden zijn. 
 
 Zo is de VBS-vergoeding geen onmiddellijke tegenprestatie voor een aanwijsbare overheidsdienst ten 
voordele van de individuele heffingsplichtige. Het zou gaan om een heffing voor de loutere in- en uitvaart van 
schepen en voor het leveren van een dienst in het algemeen voordeel, namelijk de veiligheid en de bescherming 
van het milieu, een heffing om een openbare dienst ten behoeve van het algemeen nut te financieren. Het betreft 
bijgevolg geen heffing voor het al dan niet gebruiken van het verkeersbegeleidingssysteem, als een individueel 
aanwijsbare dienst, waarop de schepen overigens geen beroep zouden moeten doen wegens het voldoende 
beschikbaar zijn van navigatie-informatie en het feit dat interventies of reacties wegens bijzondere 
omstandigheden slechts zelden nodig zijn. De afwezigheid van een noodzakelijke band tussen het verschuldigd 
zijn van de VBS-vergoeding en het verkrijgen van een van overheidswege verschafte dienst, zou, althans onder 
de gelding van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996, ook door de afdeling wetgeving van 
de Raad van State zijn vastgesteld, reden waarom zij besloot dat het te dezen gaat om de retroactieve invoering 
van een belasting. 
 
 Er zou, mede vanwege de gehanteerde tariefstructuur, geen redelijke verhouding bestaan tussen de waarde 
van de bewezen dienst en de gevorderde VBS-vergoeding, die louter wordt bepaald op grond van de lengte van 
het schip en niet op grond van de omvang, de tijdsduur of de kostprijs van de beweerde dienstverlening. Vermits 
de tariefstructuur voorziet in progressieve tarieven waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 
dragen, gaat het wel degelijk om een belasting. Tot slot wordt de VBS-vergoeding verplicht opgelegd, zonder dat 
de heffingsplichtige enig alternatief heeft. Zij is immers verschuldigd voor elk vaartuig dat uit zee komt en een 
Vlaamse haven als bestemming heeft, zonder dat de gebruiker zelf voor de verkeersbegeleiding zou kunnen 
zorgen. Die partijen menen dat een vergelijking met betrekking tot de heffing voor de autokeuring niet opgaat 
omdat de heffingsplichtige zich bij verscheidene keuringsinstallaties op verschillende plaatsen kan aanmelden, 
en hij een gelijkwaardige nieuwe auto zou kunnen aankopen. Eenzelfde redenering ontwikkelen zij met 
betrekking tot de retributie voor huisvuilzakken. 
 
 De verzoekende partijen beschrijven tevens de Nederlandse regelgeving waaruit zou moeten blijken dat het 
verkeersbegeleidingstarief uitsluitend is opgelegd als een vergoeding voor individuele prestaties vanwege de 
overheid, wat meteen verklaart dat het in Nederland gehanteerde tarief hoger is dan de VBS-vergoeding omdat 
eenzelfde bedrag over minder gebruikers moet worden gespreid. Uitspraken van de Nederlandse Raad van State 
en van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Nederlandse regeling zijn bijgevolg niet ter zake 
dienend voor het internrechtelijke grondwettigheidsvraagstuk. 
 
 A.3.  Voor de Vlaamse Regering, die het decreet beschouwt als een validatie bij wetskrachtige norm van de 
voorheen bij besluit geregelde modaliteiten van de VBS-vergoeding, is deze een retributie en geen belasting. Zij 
verwijst daarbij allereerst naar het arrest nr. 2/97 van 16 januari 1997, waarin het Hof met betrekking tot het 
voormelde artikel 14 van het Loodsdecreet overwoog dat het Gewest uit artikel 173 van de Grondwet de 
bevoegdheid put om aan de gezagvoerders die gebruik maken van het verkeersbegeleidingssysteem een 
vergoeding voor dat gebruik op te leggen. Die bepaling werd weliswaar opgeheven en vervangen door een 
nieuwe regeling in het Scheepvaartbegeleidingsdecreet, maar ook in dat decreet werden aan de Vlaamse 
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Regering opdrachten verleend, zodat, ter uitvoering hiervan, het besluit van de Vlaamse Regering van 
28 februari 1996 onverminderd van kracht bleef. 
 
 De discussie over de vraag of de VBS-vergoeding een belasting dan wel een retributie is, is volgens de 
Vlaamse Regering na de wetskrachtige validatie niet meer relevant, vermits de regeling hoe dan ook in 
overeenstemming is met het wettigheidsbeginsel bij het invoeren, zowel van een belasting op grond van 
artikel 170 van de Grondwet, als van een retributie op grond van artikel 173 van de Grondwet. Voor zoveel als 
nodig zou zijn, bevestigt zij dat de VBS-vergoeding wel degelijk een retributie is. Uit de rechtspraak van het Hof 
blijkt dat er sprake is van een retributie wanneer de heffing een vergoeding is voor de geleverde overheidsdienst, 
zij redelijk is, dit wil zeggen louter vergoedend en zij slechts ten laste van de (individuele) rechtsonderhorigen 
wordt gebracht. 
 
 Aan de vaartuigen die in- en uitvaren in de havens die in het VBS-werkingsgebied zijn gesitueerd, worden, 
zoals zelfs de Raad van State erkende, een dienst en een persoonlijk voordeel verstrekt, namelijk het geven van 
relevante informatie, navigatieassistentie en verkeersorganisatie. Alle schepen maken hiervan steeds gebruik, 
precies om te kunnen voldoen aan evidente informatieverplichtingen, en eventueel voor vrijstelling van 
loodsplicht, zodat wel degelijk diensten worden verleend aan de individuele heffingsplichtige. Dat bovendien 
alle schepen in het VBS worden opgenomen, ook de schepen die niet-heffingsplichtig zijn, heeft precies ermee te 
maken dat steeds zo volledig mogelijke informatie over het scheepvaartverkeer moet worden aangereikt. De 
VBS-vergoeding heeft een louter vergoedend karakter, wat blijkt uit het feit dat de lengte van het betrokken 
vaartuig een objectieve maatstaf van de verstrekte dienst is, wegens het samenhangende belang van de 
hoeveelheid informatie en het aantal genieters van de dienst. 
 
 Het feit dat de VBS-vergoeding op grond van de lengte van het schip alleen wordt bepaald, maakt haar 
evenwel nog niet disproportioneel. Met de lengte zijn immers ook andere inherente kenmerken verbonden die 
relevant zijn in het kader van de verkeersbegeleiding en bovendien is het een vooraf bekend objectief gegeven 
dat gemakkelijk hanteerbaar is. De redelijkheid van de verhouding impliceert geen mathematische gelijkheid van 
de retributie met de kostprijs, die bovendien vele malen groter is dan het bedrag van de VBS-vergoedingen. Zelfs 
de eenmalige verdubbeling van de tarieven verhoogde de opbrengst tot nog maar vier procent van de 
loodsvergoeding en het niet-disproportionele karakter ervan blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie en 
de Nederlandse Raad van State omtrent de Nederlandse vergoedingen die twee en een halve keer zo hoog liggen, 
een analoge tariefstructuur hebben en volgens die laatste instelling voldoen aan de evenredigheidstoets. 
 
 De Vlaamse Regering betwist dat het een wezenskenmerk van een retributie is dat de verstrekte 
overheidsdienst waarvoor de retributie wordt betaald, door de heffingsplichtige vrijwillig moet worden gebruikt, 
vermits dit nergens uit de rechtspraak blijkt. Zij wijst trouwens erop dat het standpunt dat het vrijwillig karakter 
van de dienstverlening geen wezenskenmerk is van de retributie, ingevolge een recente wijziging van een 
Franstalige kamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, thans wordt gedeeld door alle 
hoogste rechtscolleges. Er zijn trouwens tal van vergoedingen voor diensten waarop men verplicht een beroep 
moet doen wanneer men vrijwillig een bepaalde activiteit aan de dag wil leggen. Ook de Raad van State 
concludeerde met betrekking tot de regeling in het Scheepvaartbegeleidingsdecreet, dat het ging om een 
retributie ook al was de vergoeding verplicht. Tot slot merkt de Vlaamse Regering op dat de heffingsplichtige 
zich voor een belangrijk deel van de periode waarin de geconsolideerde bepalingen van toepassing waren, kon 
onttrekken aan de VBS-vergoeding door die havens aan te doen die nog niet in het VBS-werkingsgebied waren 
opgenomen.  
 
 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.4.  Het eerste middel, dat door de verzoekende partijen wordt afgeleid uit de schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel, is gericht tegen de 
artikelen 2 tot 5 van het bestreden decreet, ingevolge de retroactieve werking die aan die bepalingen wordt 
verleend door artikel 8, 1° tot 4°, waardoor de rechtzoekende de waarborg wordt ontnomen om in redelijke mate 
de gevolgen van een bepaalde handeling te kunnen voorzien en de Raad van State wordt verhinderd zich uit te 
spreken over de wettigheid van het bestreden uitvoeringsbesluit. 
 
 In het eerste onderdeel laten zij gelden dat het besluit van de Vlaamse Regering strijdig is met het 
Loodsdecreet, doordat de VBS-vergoeding verschuldigd is voor de doorvaart door VBS-gebied, en niet voor het 
(effectieve) gebruik van het verkeersbegeleidingssysteem, zodat er geen sprake kan zijn van een loutere decretale 
validatie van de bepalingen van dat besluit, maar van de retroactieve invoering van een belasting. Er ontstaat 
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immers rechtsonzekerheid doordat de mogelijkheid van een retributie decretaal werd gecreëerd, terwijl bij 
besluit in werkelijkheid een belasting werd ingevoerd. 
 
 In het tweede onderdeel wijzen die partijen erop dat door de bestreden bepalingen wordt voorzien in een 
terugwerkende kracht voor een periode van bijna dertien jaar, wat bij de invoering van een belasting elke 
redelijke termijn overtreft, waarbij de vier verschillende versies van het besluit van 28 februari 1996 worden 
overgenomen, met, in artikel 3, een verdubbeling van de tarieven vastgesteld in artikel 2. 
 
 In het derde onderdeel van het middel werpen de verzoekende partijen op dat de bestreden bepalingen de 
Raad van State verhinderen om zich uit te spreken over het tegen het besluit van 28 februari 1996 ingestelde 
beroep tot nietigverklaring, aangezien de bepalingen van dat besluit, met retroactieve kracht, worden 
overgenomen in decretale vorm en dat nadat twaalf jaar zijn verstreken sedert het indienen van het beroep en 
inmiddels ook het Scheepvaartbegeleidingsdecreet werd aangenomen waarin de aangelegenheid ook niet werd 
geregeld. Het ontwerp dat tot het bestreden decreet heeft geleid, werd trouwens ingediend voor de Raad van 
State, die zaak in beraad kon nemen. 
 
 In het laatste onderdeel verwerpen de verzoekende partijen de arresten van het Grondwettelijk Hof 
waarnaar in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet, dat tot het bestreden decreet heeft geleid, 
werd verwezen, hetzij omdat die rechtspraak zaken betrof waarin er vooraf een uitdrukkelijke wettelijke 
delegatie aan de uitvoerende macht was, hetzij omdat de retroactieve werking van een besluit van een 
ondergeschikt bestuur dat wegens een loutere vormvereiste was vernietigd, uitsluitend door een wet kon worden 
ingevoerd. Ook in andere tijdens die procedure door de Vlaamse Regering aangehaalde arresten van het Hof 
blijkt dat het telkens ging om beperkte validaties wegens een vormgebrek, en niet om een dergelijke ingrijpende 
retroactieve invoering van een belasting. 
 
 A.5.  De Vlaamse Regering merkt op dat de eventuele onwettigheid van het besluit van 28 februari 1996 
niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat het consolideringsdecreet ongrondwettig zou zijn vermits een wetgever 
van zijn eigen regelgeving kan afwijken. Ten gronde herhaalt zij allereerst dat, nog afgezien van het feit dat een 
vaartuig binnen het VBS-werkingsgebied onvermijdelijk effectief gebruik maakt van het systeem, de 
omstandigheid dat de heffingsplichtige zich niet vrijwillig zou kunnen onttrekken aan de dienst van het 
verkeersbegeleidingssysteem, niet uitsluit dat de betrokken vergoeding een retributie is. De termen van het 
uitvoeringsbesluit sloten derhalve perfect aan bij de begripsomschrijving in het Loodsdecreet. Het systeem was 
bovendien lange tijd wel degelijk facultatief, in zoverre kon worden geopteerd voor een haven buiten het 
VBS-werkingsgebied en de vergoeding in dat geval niet verschuldigd was.  
 
 De terugwerking in de tijd is misschien wel lang, maar ze is inherent aan de grondwettige 
wetgevingstechniek waarvoor is gekozen. Die lange tijdspanne was ook onvermijdelijk in de zorg om de 
draagwijdte en de temporele werking van de gevalideerde besluiten te eerbiedigen en vloeit ook voort uit het feit 
dat het beroep tot nietigverklaring van het besluit van 28 februari 1996 reeds in 1996 was ingediend en hierover 
nog geen uitspraak was gedaan toen de procedure tot validatie werd ingezet. Die lange terugwerking in de tijd is 
op zich geen probleem zoals moge blijken uit de rechtspraak van het Hof. In ieder geval tonen de in de memorie 
van toelichting gegeven voorbeelden van uitspraken van het Hof wel degelijk aan dat de gevolgde 
validatietechniek grondwettig is. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.6.  Het tweede middel, afgeleid uit de schending van het wettigheidsbeginsel in de artikelen 10, 11, 170 
en 172 van de Grondwet, is gericht tegen de artikelen 2 tot 5 van het bestreden decreet, doordat een minister de 
bevoegdheid krijgt om vrijstelling van de VBS-vergoeding te verlenen - zonder daartoe verplicht te zijn - 
wanneer het vaartuig deelneemt aan een bijzondere manifestatie of werkzaamheden verricht in het algemeen 
belang, terwijl die bevoegdheid alleen door het beraadslagend orgaan zelf kan worden uitgeoefend en de 
gehanteerde criteria zeer vaag zijn. De strekking van de decretale machtiging is manifest onvoldoende 
nauwkeurig omschreven. Het decreet legt evenmin de essentiële elementen van een dergelijke vrijstelling 
voorafgaandelijk vast. 
 
 A.7.  Volgens de Vlaamse Regering mist het middel grondslag omdat met de geconsolideerde regeling geen 
belasting wordt opgelegd, maar een retributie. Overigens zijn de gehanteerde begrippen volgens haar voldoende 
duidelijk om te beantwoorden aan het wettigheidsbeginsel en weigeren de verzoekende partijen de 
geconsolideerde bepalingen op een voor de hand liggende wijze te interpreteren. Bovendien betekent de bepaling 
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dat de minister vrijstelling kan verlenen, uitsluitend dat hij de (gebonden) bevoegdheid heeft om dat te doen in 
de bepaalde gevallen, en niet dat hij ter zake zou beschikken over een discretionaire bevoegdheid. In het kader 
van de toegepaste validatietechniek moest ook de voorheen bestaande vrijstellingsregeling worden 
geconsolideerd om geen rechtsonzekerheid te creëren over de in het verleden verstrekte vrijstellingen door het 
verdwijnen, met terugwerkende kracht, van hun rechtsgrond. De Vlaamse Regering merkt op dat de verzoekende 
partijen in hun procedure voor de Raad van State op geen enkel ogenblik hebben opgeworpen dat de 
vrijstellingsregeling onnauwkeurig was, wat de voormelde opmerking nog relevanter maakt. 
 
 Indien het middel dan toch gegrond zou worden verklaard, meent de Vlaamse Regering dat het enkel kan 
leiden tot de vernietiging van paragraaf 4 van artikel 14bis van het Loodsdecreet, zoals die bij de met het middel 
bestreden artikelen 2 tot 5 werd ingevoegd. 
 
 
 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.8.  Het derde middel is gericht tegen artikel 6 van het bestreden decreet, dat volgens de verzoekende 
partijen retroactief het Scheepvaartbegeleidingsdecreet wijzigt met miskenning van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel doordat het vooralsnog voorziet in een 
rechtsgrond voor de voorwaarden en tarieven van de VBS-vergoeding en aldus een belasting retroactief invoert. 
De verzoekende partijen verwijzen naar wat daaromtrent reeds is gesteld in verband met het eerste middel. 
 
 Verder betogen zij dat ingevolge de opheffing van het Loodsdecreet, ook de rechtsgrond voor het besluit 
van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996 is verdwenen. Het Scheepvaartbegeleidingsdecreet zou niet als 
nieuwe rechtsgrond kunnen dienen omdat de opgeheven en subsituerende bepalingen geen identieke of 
soortgelijke rechtsregel zouden bevatten en minstens één van de essentiële bestanddelen van de desbetreffende 
rechtsregel, namelijk de aanwijzing van de heffingsplichtige, niet langer door een decretale norm is geregeld. 
 
 A.9.  De Vlaamse Regering refereert aan de rechtspraak om te betogen dat een uitvoeringsbesluit bij het 
opheffen van zijn rechtsgrond onverminderd zijn geldingskracht kan behouden in zoverre de rechtsregel die de 
grond is voor de uitvoering, in de nieuwe wetgevende norm is overgenomen, wat te dezen niet kan worden 
betwist. De omstandigheid dat met artikel 38 van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet ook categorieën van 
personen werden aangewezen als heffingsplichtigen die nog niet als dusdanig waren opgenomen in artikel 14 
van het Loodsdecreet, betekent niet dat het besluit van 28 februari 1996 zou zijn opgeheven. Die omstandigheid 
houdt enkel in dat de VBS-vergoeding ook van die andere heffingsplichtigen kan worden gevorderd. Dat kon 
vanaf de inwerkingtreding van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet gebeuren volgens dezelfde 
uitvoeringsmodaliteiten zoals die (reeds voorheen) bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996 
waren bepaald, omdat die nu eenmaal niet onverenigbaar waren (en zijn) met de nieuwe decretale regeling. 
 
 Het middel mist verder grondslag omdat het niet gaat om een belasting, maar om een retributie, en omdat 
niet op retroactieve wijze een heffing wordt ingevoerd, maar met terugwerkende kracht een bestaande regeling 
decretaal wordt geconsolideerd. 
 
 
 Ten aanzien van het vierde middel 
 
 A.10.  Volgens de verzoekende partijen is artikel 6 van het bestreden decreet eveneens in strijd met het 
wettigheidsbeginsel in de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet, doordat het de heffingsplichtige niet 
aanwijst en het aan een minister de discretionaire bevoegdheid geeft om vrijstelling van VBS-vergoeding te 
verlenen. Wat dat laatste betreft, wordt verwezen naar het tweede middel. 
 
 Wat het eerste element betreft, stellen die partijen dat artikel 38 van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet 
niet weergeeft wie uiteindelijk gehouden is tot het betalen van de VBS-vergoeding doch uitsluitend aangeeft 
welke personen hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling ervan, zodat de ontvanger van de VBS-vergoeding op 
volstrekt discretionaire wijze kan bepalen wie van de vier hoofdelijk aansprakelijke personen de economische 
last van de belasting zal dragen. Evenmin is de onderlinge rechtspositie van die personen duidelijk. Nergens 
wordt gesteld wie de belastingplichtige is en wie bijgevolg de uiteindelijke financiële last dient te dragen. 
 
 A.11.  De Vlaamse Regering meent dat het middel alvast onontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen 
artikel 38 van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet. 
 



 7

 Verder mist het middel grondslag omdat een retributie wordt opgelegd en de heffingsplichtigen wel 
degelijk voldoende duidelijk zijn. Het enkele feit dat de heffingsplichtigen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling 
van een heffing, impliceert geenszins dat, door die modaliteit alleen, niet langer duidelijk zou zijn wie in eerste 
instantie heffingsplichtig is. Het gaat trouwens uitsluitend om een passieve wettelijke hoofdelijkheid als bedoeld 
in artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek, waarin alleen uitdrukkelijk kon worden voorzien. De verhouding 
tussen de hoofdelijke schuldenaars wordt beheerst door de gemeenrechtelijke regels inzake de (passieve) 
hoofdelijkheid en, in zoverre die wettelijke regeling zich niet daartegen verzet, door contractuele afspraken 
tussen de heffingsplichtigen onderling. 
 
 In ondergeschikte orde meent de Vlaamse Regering dat bij een eventuele vernietiging, alleen het bij 
artikel 6 ingevoerde artikel 37bis, § 4, van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet kan worden vernietigd vermits 
het middel alleen tegen die bepaling is aangevoerd. 
 
 
 Ten aanzien van het vijfde middel 
 
 A.12.  In het vijfde middel laten de verzoekende partijen gelden dat, zelfs indien de VBS-vergoeding zou 
worden beschouwd als een retributie, de artikelen 2 tot 6 van het bestreden decreet het wettigheidsbeginsel in 
artikel 173 van de Grondwet zouden schenden in zoverre aan een minister de discretionaire bevoegdheid wordt 
gegeven om vrijstellingen van de VBS-vergoeding te verlenen en de heffingsplichtige niet wordt aangewezen. 
 
 A.13.  De Vlaamse Regering verwijst naar haar verweer tegen de vorige middelen, maar vindt, 
ondergeschikt, dat in geval van gegrondheid van het middel, enkel paragraaf 4 van artikel 14bis van het 
Loodsdecreet en paragraaf 4 van artikel 37bis van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet kan worden vernietigd. 
 
 
 Ten aanzien van het zesde middel 
 
 A.14.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1, eerste 
alinea, van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, wegens de retroactieve werking van het bestreden 
decreet en het bewust ingrijpen in hangende rechtsgedingen. 
 
 Een retroactief ingrijpen in een hangend rechtsgeding waarbij de rechtsgang voor de Raad van State wordt 
beïnvloed ten voordele van één partij, schendt volgens de verzoekende partijen het recht op een eerlijk proces en 
het principe van de wapengelijkheid. 
 
 Bovendien zou het decreet op onevenredige wijze het eigendomsrecht van de verzoekende partijen 
aantasten. Zij verwijzen daarbij naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake 
Pressos Compania Naviera SA, waarin het Hof oordeelde dat een retroactieve bepaling, hoewel aangenomen in 
het algemeen belang, het evenredigheidsbeginsel schond in zoverre de verzoekers op basis van de geldende 
rechtspraak een legitieme verwachting konden laten gelden dat hun vorderingen zouden worden ingewilligd. 
Volgens die partijen is dat in deze zaak net zo : de decreetgever is opgetreden om te anticiperen op de uitspraak 
van de Raad van State, terwijl de verzoekende partijen de legitieme verwachting hadden dat zij, bij gebrek aan 
wettelijke basis gedurende 13 jaar, de opgelegde VBS-heffingen niet zouden moeten betalen. Het decreet is 
volgens hen dan ook niet ingegeven door een legitiem belang en de retroactiviteit beantwoordt niet aan de 
dwingende normen van het algemeen belang, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. 
 
 A.15.  Het zesde middel en het derde onderdeel van het eerste middel kunnen volgens de Vlaamse Regering 
niet worden aangenomen omdat de bestreden bepalingen alleen ertoe strekken een reeds bestaande regeling 
decretaal te consolideren. Omdat met dat wetgevende optreden, dat inherent retroactieve werking heeft, geen 
nieuwe rechtsregels worden uitgevaardigd maar slechts de rechtskracht van eerder bestaande materiële 
wetgeving wordt gevrijwaard, schendt de wetgever geenszins de rechtszekerheid maar komt hij eraan tegemoet, 
temeer daar de beweerde onwettigheid nog niet werd vastgesteld door de Raad van State. Het gaat dus om een 
wettelijke bekrachtiging van een van meet af aan bestaande, reglementaire maatregel, een substitutie van de 
uitvoerende door de wetgevende macht, een wettelijke validatie of consolidatie van een wegens een louter 
externe onwettigheid ter discussie staande reglementaire bepaling waarmee de decreetgever een doelstelling van 
algemeen belang nastreefde, namelijk het herstel van de rechtszekerheid en het behoud van de goede werking en 
de continuïteit van de openbare dienst, door een gedeeltelijke tegemoetkoming van de gebruikers, overigens in 
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overleg met Nederland en met inachtneming van de concurrentiële omgeving waarin de scheepvaartsector zich 
bevond en zich bevindt. 
 
 Verder verwijst de Vlaamse Regering naar de rechtspraak van het Hof waarin reeds herhaaldelijk de 
redelijke verantwoording werd erkend van de wettelijke bekrachtiging van een administratieve rechtshandeling 
waarvan werd beweerd dat ze door een externe onwettigheid was aangetast, zelfs indien tegen dat besluit een 
beroep tot nietigverklaring aanhangig was en zelfs na de vernietiging ervan door de Raad van State. De 
rechtspraak inzake de « consolidatie » of de « indeplaatsstelling van een wetskrachtige norm » vanwege een 
louter externe onwettigheid van een verordenende bepaling gaat nog steeds op. In het bijzonder benadrukt de 
Vlaamse Regering dat op geen enkele wijze wordt teruggekomen op rechterlijke beslissingen, wat van cruciaal 
belang is in het licht van de beoordeling van het redelijk karakter van de door de decreetgever toegepaste 
techniek en de evenredigheid van de gevolgen ervan. 
 
 A.16.  De Vlaamse Regering meent dat er ook geen schending is van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het daarin vervatte recht op (de bescherming 
van) eigendom is niet absoluut en inmenging in de uitoefening van dat recht is principieel mogelijk. De met 
betrekking tot het eerste middel gegeven uiteenzetting van de motieven rechtvaardigt niet alleen de retroactieve 
werking van de bestreden bepalingen maar ook de mogelijke beperking van het eigendomsrecht. 
 
 De verwijzing per analogie naar de aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens gaat volgens de Vlaamse Regering niet op omdat te dezen geen nieuwe rechtsregels worden ingevoerd en 
de terugwerkende kracht alleen ertoe strekt de voorheen bestaande en inhoudelijk identieke rechtsregels te 
behouden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen het decreet van het Vlaamse Gewest van 

19 december 2008 houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het 

verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen. 

 

 Artikel 2 van dat decreet voegt, voor de periode van 1 april 1996 tot 31 maart 1997, in het 

decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het 

Vlaamse Gewest en betreffende het brevet van havenloods (hierna : Loodsdecreet) een 

artikel 14bis in, waarbij de toepassingsmodaliteiten voor de 

verkeersbegeleidingssysteemvergoeding (hierna : VBS-vergoeding), waarin artikel 14 

voorzag, worden vastgesteld. 

 

 Na de omschrijving in paragraaf 1 van een aantal begrippen (VBS-vergoeding, 

tariefgebied en lengte), wordt bepaald dat de VBS-vergoeding verschuldigd is voor ieder 

vaartuig dat uit zee komt, met als bestemming een Vlaamse haven die in het 

verkeersbegeleidingssysteem is ingeschakeld, en dat ze geldt als vergoeding voor in- en 

uitvaart, met dien verstande dat het tarief per kalenderdag maar eenmaal verschuldigd is en 

niet verschuldigd is bij scheepvaartverkeer tussen Vlaamse havens (paragraaf 2). 
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 Verder bepaalt het artikel de categorieën van vaartuigen waarvoor geen vergoeding 

verschuldigd is : binnenschepen, schepen tot 46 meter lengte, schepen in eigendom van of in 

beheer bij het Rijk of een gewest, vaartuigen voor het winnen of vervoeren van zand, 

baggerspecie of grind, maar alleen als ze daartoe worden gebruikt ter uitvoering van 

werkzaamheden in opdracht van de vaarweg- of waterbeheerder en vaartuigen in dienst van 

het loodswezen van Nederland en Vlaanderen (paragraaf 3). 

 

 Tevens kent het artikel de Vlaamse minister bevoegd voor het vervoer, de bevoegdheid 

toe om aan een vaartuig vrijstelling van VBS-vergoeding te verlenen als het deelneemt aan 

een bijzondere manifestatie of werkzaamheden verricht in het algemeen belang (paragraaf 4). 

 

 Het bedrag van de verschuldigde VBS-vergoeding wordt, overeenkomstig het tarief 

opgenomen in de bijbehorende tabel, vastgesteld op grond van de lengte van het vaartuig, met 

dien verstande dat in het geval van gesleepte vaart, de VBS-vergoeding verschuldigd is voor 

de sleepboot en het gesleepte vaartuig afzonderlijk, op grond van hun respectieve lengte 

(paragraaf 5). 

 

 Tot slot wordt bepaald aan wie de VBS-vergoeding verschuldigd is, namelijk aan de 

ontvanger van de zeevaartrechten in Oostende voor vaartuigen met bestemming Zeebrugge, 

en aan die in Antwerpen voor vaartuigen met een andere Vlaamse haven als bestemming 

(paragraaf 6). 

 

 Die redactie van artikel 14bis stemt overeen met de inhoud van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 28 februari 1996 betreffende de vergoeding verschuldigd door de 

gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen (Belgisch Staatsblad, 

29 maart 1996). 

 

 Aan artikel 14bis is een andere redactie gegeven door de artikelen 3 tot 5 van het 

bestreden decreet, die respectievelijk overeenstemmen met de inhoud van de besluiten van de 

Vlaamse Regering van 25 maart 1997 (Belgisch Staatsblad, 29 maart 1997), van 7 december 

2001 (Belgisch Staatsblad, 19 januari 2002) en van 24 juni 2005 (Belgisch Staatsblad, 8 juli 

2005, err. 15 juli 2005) en die onderscheidenlijk gelden voor de periode van 1 april 1997 tot 

31 december 2001 (waarbij een verdubbeling van de tarieven van de VBS-vergoeding wordt 
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ingevoerd), de periode van 1 januari 2002 tot 28 februari 2005 en de periode van 1 maart 

2005 tot 4 november 2006 (waarbij het begrip « lengte » wordt gewijzigd en de VBS-

vergoeding betaalbaar wordt gesteld op de rekening van het Loodswezen – Locatie 

Antwerpen). 

 

 Artikel 6 voegt in het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de 

scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en 

Coördinatiecentrum, hierna « Scheepvaartbegeleidingsdecreet », met ingang van 5 november 

2006, een artikel 37bis in, waarvan de inhoud identiek is aan de laatste versie van 

artikel 14bis van het Loodsdecreet, met dien verstande dat in de begripsomschrijving wordt 

verwezen naar de VBS-retributie in artikel 37 van het voormelde decreet van 16 juni 2006. 

 

 Artikel 7 bepaalt dat het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996 

betreffende de vergoeding verschuldigd door de gebruikers van het 

verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 25 maart 1997, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 en 

het besluit van 24 juni 2005, ophoudt uitwerking te hebben met ingang van 1 april 1996. 

Artikel 8 regelt de inwerkingtreding van het bestreden decreet. 

 

 

 Wat de aard van de VBS-vergoeding betreft 

 

 B.2.  De verkeersbegeleidingsvergoeding is ingevoerd bij artikel 14 van het decreet van 

19 april 1995 « betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse 

Gewest en betreffende het brevet van havenloods », waarvan het opschrift werd gewijzigd bij 

artikel 2 van het decreet van 5 december 2003. Dat artikel bepaalde : 

 

 « Een VBS-vergoeding is verschuldigd door de gezagvoerders van de vaartuigen die 
gebruik maken van het verkeersbegeleidingssysteem. 
 
 De Vlaamse regering duidt de categorieën van vaartuigen aan die van deze verplichting 
zijn vrijgesteld. 
 
 De Vlaamse regering bepaalt het tarief van de VBS-vergoeding alsook de wijze waarop 
en de dienst of de rechtspersoon door wie zij wordt geïnd. 
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 De Vlaamse regering bepaalt welke vergoeding de andere natuurlijke of rechtspersonen 
verschuldigd zijn om gegevens te ontvangen met betrekking tot verkeersbegeleiding ». 
 

 In het arrest nr. 2/97 van 16 januari 1997 heeft het Hof geoordeeld dat het Vlaamse 

Gewest uit artikel 173 van de Grondwet de bevoegdheid put om aan de gezagvoerders die 

gebruik maken van het verkeersbegeleidingssysteem, een vergoeding voor dat gebruik op te 

leggen. 

 

 B.3.  Opdat een heffing kan worden gekwalificeerd als een retributie is vereist dat het 

gaat om de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten voordele van de 

heffingsplichtige individueel beschouwd. Zij heeft een louter vergoedend karakter, zodat er 

een redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de waarde van de verstrekte 

dienst en het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is. 

 

 Onder « verkeersbegeleiding » werd luidens artikel 2, 7°, van het voormelde decreet 

verstaan « de verzameling, de verwerking, de overbrenging en de mededeling aan de 

gezagvoerders en aan andere natuurlijke of rechtspersonen van gegevens in verband met de 

ordening en de coördinatie van het scheepvaartverkeer, met uitzondering van de specifieke 

activiteiten omschreven onder 4° en 5° ». Uit de omschrijving van de VBS-vergoeding in 

artikel 14 en van de aard en de doelstelling van het verkeersbegeleidingssysteem vloeit voort 

dat de vergoeding verschuldigd is telkens wanneer gebruik wordt gemaakt van een haven die 

in het verkeersbegeleidingssysteem is opgenomen. Ongeacht de modaliteiten waaronder en de 

faciliteiten waarmee de gegevensuitwisseling geschiedt, en de wijze waarop de gezagvoerders 

hiervan gebruik maken, strekt de heffing tot vergoeding van een dienst die aan de 

heffingsplichtige wordt geboden door onder meer een zo volledig en betrouwbaar mogelijk 

beeld van en informatie over het scheepvaartverkeer te bieden en de veiligheid ervan te 

waarborgen wanneer het schip als bestemming een Vlaamse haven heeft die in het 

verkeersbegeleidingssysteem is ingeschakeld. De omstandigheid dat de VBS-vergoeding 

verplicht is voor elk schip dat een haven aandoet die in het VBS is ingeschakeld, ontneemt 

haar niet het karakter van een retributie. 

 

 De omvang van de VBS-vergoeding wordt bepaald op grond van de lengte van het 

betrokken vaartuig. Rekening houdend met het feit dat in fiscale aangelegenheden de 

verscheidenheid aan situaties noodzakelijk dient te worden opgevangen in categorieën die met 
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de werkelijkheid slechts overeenstemmen op vereenvoudigende en benaderende wijze, kon 

rekening worden gehouden met de lengte van het vaartuig als maatstaf van de omvang van de 

VBS-vergoeding, vermits die mede bepalend is voor de omvang van de gegevens in verband 

met de ordening en de coördinatie van het scheepvaartverkeer, de moeilijkheidsgraad van de 

bijstand aan het vaartuig en de mogelijkheid van ventilering van de vergoeding over de 

gebruikers van het scheepvaartverkeer, als passagiers of vrachtleveranciers. Uit de gegevens 

voorgelegd aan het Hof, blijkt dat, zelfs wanneer de omvang van de VBS-vergoeding niet van 

dien aard is dat zij volledig de kostprijs van het VBS dekt, die vergoeding onbetwistbaar een 

vergoedend karakter heeft en aan het proportionaliteitsvereiste beantwoordt. 

 

 B.4.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de VBS-vergoeding, zoals zij is ingevoerd door 

artikel 14 van het Loodsdecreet, dient te worden beschouwd als een retributie.  

 

 Dat geldt eveneens voor de VBS-vergoeding die is ingevoerd bij artikel 37 van het 

Scheepvaartbegeleidingsdecreet, dat in het eerste lid bepaalt dat voor het gebruik van de 

dienstverlening van het verkeersbegeleidingssysteem door vaartuigen met als bestemming een 

haven, waterweg, lig- of ankerplaats in het VBS-werkingsgebied of in een gebied beheerd 

door een waterweg- of havenbestuur in België, een VBS-retributie verschuldigd is. In 

artikel 17 van dat decreet is immers bepaald dat de gezagvoerders die het 

VBS-werkingsgebied of een door de Vlaamse Regering bepaald deel ervan binnenvaren, ertoe 

verplicht zijn aan het verkeersbegeleidingssysteem deel te nemen op de door de Vlaamse 

Regering voorgeschreven wijze. Daaruit volgt dat de betrokken gezagvoerders niet alleen het 

voordeel genieten van de dienstverlening van het VBS die in het betrokken gebied wordt 

geleverd en in dat decreet meer gedetailleerd wordt omschreven, maar dat zij, wat de 

modaliteiten betreft, daaraan moeten deelnemen op de wijze die door de Vlaamse Regering 

wordt vastgesteld. 

 

 

 Wat de middelen betreft 

 

 B.5.  Het eerste en het derde middel, die door de verzoekende partijen worden afgeleid uit 

de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het 

rechtszekerheidsbeginsel, zijn gericht tegen de artikelen 2 tot 5 (eerste middel) en tegen 

artikel 6 (derde middel) van het bestreden decreet, ingevolge de retroactieve werking die aan 



 13

die bepalingen wordt verleend, waardoor de rechtzoekende de waarborg zou worden 

ontnomen om in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling te kunnen voorzien 

en de Raad van State zou worden verhinderd zich uit te spreken over de wettigheid van het 

bestreden uitvoeringsbesluit (eerste middel) en waardoor zou worden voorzien in een 

rechtsgrond voor de voorwaarden en tarieven van de VBS-vergoeding en een belasting 

retroactief zou worden ingevoerd (derde middel). 

 

 In dat verband wordt in het eerste onderdeel van het zesde middel, in aansluiting op het 

eerste middel, tevens de schending aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

wegens de retroactieve werking van het bestreden decreet en het ingrijpen in hangende 

rechtsgedingen waarbij de rechtsgang voor de Raad van State zou worden beïnvloed ten 

voordele van één partij en het recht op een eerlijk proces en het principe van de 

wapengelijkheid zouden worden geschonden. 

 
 B.6.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 

 

 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel heeft dat de afloop van een 

of meer jurisdictionele procedures in een welbepaalde zin wordt beïnvloed of dat 

rechtscolleges worden verhinderd zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vergt 

de aard van het in het geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende 

motieven van algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden van de 

wetgever, dat ten nadele van een categorie van burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele 

waarborgen die aan allen worden geboden. 

 

 B.7.  Aangezien de bestreden bepalingen hangende rechtsgedingen beïnvloeden, moet het 

Hof onderzoeken of de terugwerkende kracht van die bepalingen is verantwoord door 

uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang. 
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 B.8.  De validaties waartoe de bestreden bepalingen aanleiding geven, hebben tot doel 

een einde te maken aan de rechtsonzekerheid die werd gecreëerd door de betwisting van de 

kwalificatie van de VBS-vergoeding als retributie ingevolge de wijze waarop de Vlaamse 

Regering gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid die haar door de decreetgever werd 

verleend, waardoor de gevalideerde besluiten door een externe onwettigheid zouden zijn 

aangetast : 

 

 « Om de rechtszekerheid daarbij te waarborgen, strekken de huidige ontwerpartikelen er 
dan ook toe om alle bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
vergoeding verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor 
vaartuigen die door het betwiste besluit werden ingevoegd, met terugwerkende kracht en, het 
weze benadrukt, zonder inhoudelijke wijzigingen, decretaal te consolideren. […] De 
retroactieve tussenkomst van de wetgever in een bij besluit geregelde aangelegenheid wordt 
in casu bijkomend nog verantwoord door haar uitzonderlijke omstandigheden, met name haar 
onontbeerlijkheid voor de goede werking en de continuïteit van de openbare dienst[, waarbij] 
het bestuur […] in voorliggend geval niet meer in staat [is] zelf op nuttige wijze het 
vormgebrek te regulariseren » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 1886/1, p. 4). 
 

 De decreetgever heeft ernaar gestreefd de reglementaire bepalingen inzake de 

VBS-vergoeding te consolideren, zonder te bevestigen dat deze wel degelijk een retributie is, 

ofschoon de Vlaamse Regering daarvan overtuigd bleef : 

 

 « Integendeel wordt er volledig heen gestapt over de discussie - en de daarmee gepaard 
gaande rechtsonzekerheid - of de VBS-vergoeding een belasting dan wel een retributie is. De 
consolidatie van de voormelde besluiten van de Vlaamse Regering strekt er nu juist toe de 
vergoeding in overeenstemming te brengen met het legaliteitsbeginsel, in de mate dat beginsel 
een aantal waarborgen instelt, op het vlak van de externe legaliteit, bij het invoeren van 
belastingen (artikel 170 van de Grondwet) zowel als retributies (artikel 173 van de 
Grondwet). Er wordt met andere woorden naar gestreefd dat zowel aan de vereisten voor het 
invoeren van een belasting als voor het invoeren van een retributie is voldaan, zonder dat 
daarbij uitspraak wordt gedaan over de aard van de vergoeding. In die zin lijkt het uitvoerige 
onderzoek dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft menen te moeten wijden 
aan de vraag ' of het wel gaat om een validatie van een retributie ' niet geheel verband te 
houden met de strekking van het ontwerp. De vraag of het te dezen gaat om een retributie of 
een belasting is immers niet meer relevant, precies omdat dank zij het voorliggende ontwerp 
het antwoord op die vraag elk belang verliest » (ibid., pp. 5-6). 
 

 B.9.  Uit artikel 14 van het decreet van 19 april 1995 vloeit, zowel ingevolge het arrest 

nr. 2/97 van het Hof als ingevolge het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 

State bij die bepaling, voort dat de VBS-vergoeding wel degelijk kan worden beschouwd als 

een retributie, zoals omstandig werd uiteengezet in B.3. Het Hof stelt vast dat hoofdzakelijk 

betwisting bestond omtrent de omvang van de dienstverlening die door het VBS wordt 
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geboden om de vergoeding als een retributie te kunnen kwalificeren. Die betwisting werd 

mede gevoed door de omstandigheid dat vrachtvervoerders afzagen van faciliteiten van 

informatie-uitwisseling die door het systeem werden geboden, zonder dat dit afbreuk doet aan 

de vaststelling dat het VBS wel degelijk diensten verleent, zelfs wanneer van die faciliteiten 

geen gebruik werd gemaakt. 

 

 Door de uitvoeringsbesluiten te valideren, heeft de decreetgever een einde gemaakt aan 

de rechtsonzekerheid nopens de kwalificatie van de VBS-vergoeding. Tegelijk heeft hij de 

gelijkheid gewaarborgd tussen de vrachtvervoerders die in soortgelijke omstandigheden 

verkeren als gebruikers van het VBS, dat onder meer een zo volledig en betrouwbaar mogelijk 

beeld van en informatie over het scheepvaartverkeer biedt en de veiligheid ervan waarborgt, 

ongeacht de mate waarin zij, uit eigen wilsbeschikking, gebruik hebben gemaakt van de 

tevens ter beschikking staande faciliteiten. 

 

 B.10.  De bestreden bepalingen hebben weliswaar terugwerkende kracht, maar zijn geen 

nieuwe bepalingen in vergelijking met die welke in de voormelde besluiten van de Vlaamse 

Regering voorkwamen, zodat zij niets anders hebben gedaan dan bepalingen consolideren 

waarvan de adressaten de draagwijdte kenden.  

 

 B.11.  Bijgevolg wordt de terugwerkende kracht van de bestreden bepalingen 

verantwoord door uitzonderlijke omstandigheden. 

 

 Het eerste en het derde middel en het eerste onderdeel van het zesde middel zijn niet 

gegrond. 

 

 B.12.  Het tweede middel en het eerste onderdeel van het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet, en in het bijzonder het 

wettigheidsbeginsel, zijn gericht tegen de artikelen 2 tot 5 en 6 van het bestreden decreet, 

doordat een minister de bevoegdheid krijgt om vrijstelling van de VBS-vergoeding te 

verlenen, terwijl die bevoegdheid alleen door het democratisch verkozen beraadslagend 

orgaan zelf kan worden uitgeoefend en de gehanteerde vrijstellingscriteria zeer vaag zijn, 

aangezien het decreet de essentiële elementen van een dergelijke vrijstelling niet 

voorafgaandelijk heeft vastgelegd. 
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 B.13.  Uit B.3 vloeit voort dat de VBS-vergoeding een retributie is, en geen belasting. 

 

 Daaruit volgt dat de artikelen 170 en 172 van de Grondwet op de bestreden bepalingen 

niet van toepassing zijn. 

 

 In zoverre het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, impliceert dat de verzoekende partijen de bestreden bepalingen verwijten dat zij, 

daargelaten de vraag of de VBS-vergoeding een belasting of een retributie is, aan de minister 

de bevoegdheid verlenen om vrijstelling te verlenen op grond van vage vrijstellingscriteria, 

terwijl die criteria krachtens de artikelen 172 en 173 van de Grondwet door een democratisch 

verkozen beraadslagend orgaan in voldoende duidelijke bewoordingen moeten worden 

vastgesteld, is het niet gegrond. De begrippen « deelnemen aan een bijzondere manifestatie » 

of « werkzaamheden verrichten in het algemeen belang » dienen te worden begrepen in hun 

gebruikelijke betekenis en zijn voldoende duidelijke criteria op grond waarvan de bevoegde 

minister vrijstelling kan verlenen. 

 

 Het tweede middel en het eerste onderdeel van het vierde middel zijn niet gegrond. 

 

 B.14.  In het tweede onderdeel van het vierde middel, afgeleid uit de schending van 

dezelfde bepalingen en gericht tegen artikel 6 van het bestreden decreet, verwijten de 

verzoekende partijen de bestreden bepaling eveneens dat zij de heffingsplichtige niet aanwijst. 

 

 B.15.  Dat onderdeel van het vierde middel is in werkelijkheid gericht tegen artikel 38 

van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet, dat bepaalt : 

 

 « De VBS-retributie, vermeld in artikel 37, is hoofdelijk verschuldigd door de 
gezagvoerder, de scheepseigenaar, de exploitant en eventueel door de door hen tot handelen 
gemachtigde persoon of personen ». 
 

 De artikelen 37 en 38 van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet zijn niet het voorwerp van 

een wijziging door het bestreden decreet, zodat het beroep, in die mate, ratione temporis niet 

ontvankelijk is. 
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 B.16.  Het vijfde middel, gericht tegen de artikelen 2 tot 6 van het bestreden decreet, is 

afgeleid uit de schending van artikel 173 van de Grondwet, en in het bijzonder het daarin 

vervatte wettigheidsbeginsel, doordat, zelfs wanneer het gaat om een retributie, aan een 

minister de discretionaire bevoegdheid wordt gegeven om vrijstellingen van de 

VBS-vergoeding te verlenen en doordat de heffingsplichtige niet wordt aangewezen. 

 

 B.17.  Naar luid van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof doet het Hof, bij wege van arrest, uitspraak op de beroepen tot gehele of 

gedeeltelijke vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet 

bedoelde regel wegens schending van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn 

vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten of de artikelen van titel II « De Belgen en hun rechten », en 

de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. 

 

 Daaruit volgt dat het Hof niet bevoegd is om de artikelen 2 tot 6 rechtstreeks te toetsen 

aan artikel 173 van de Grondwet. 

 

 Het vijfde middel is niet ontvankelijk. 

 

 B.18.  In het tweede onderdeel van het zesde middel voeren de verzoekende partijen ook 

de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 1, eerste alinea, van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, doordat de vrachtvervoerders de legitieme verwachting hadden dat zij 

bij gebreke van een wettelijke basis gedurende dertien jaar, de opgelegde VBS-heffingen niet 

zouden moeten betalen, en zij door de terugwerkende kracht van de bestreden bepalingen, in 

hun eigendomsrecht zouden worden aangetast. 

 

 B.19.  De verzoekende partijen leiden uit het middel geen enkel ander argument af dan 

het feit dat hun verwachtingen worden gefnuikt door de terugwerkende kracht van het 

bestreden decreet. Daardoor zouden zij de VBS-vergoedingen die zouden zijn betaald zonder 

dat zij gebruik hebben gemaakt van de diensten van het systeem die zij als facultatief 

beschouwden, niet meer kunnen terugvorderen. 
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 De bepalingen van de eerste alinea van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens betreffende het recht op het ongestoord 

genot van de eigendom van natuurlijke of rechtspersonen tasten, naar luid van de tweede 

alinea, op geen enkele wijze het recht aan dat de Staat heeft om die wetten toe te passen welke 

hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in 

overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere 

heffingen en boeten te verzekeren. 

 

 Het tweede onderdeel van het zesde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 29 april 2010. 

 

 

 

De griffier,  De voorzitter,  

 

 

P.-Y. Dutilleux  M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4720 

 
 

Arrest nr. 45/2010 
van 29 april 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 39/60 en 39/81, tweede tot vierde lid, van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 
 Bij arrest nr. 193.435 van 19 mei 2009 in zake Tedde Okum tegen de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 juni 2009, heeft de Raad van 
State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 39/60 en 39/81, tweede tot vierde lid, van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen – waarbij de laatste twee leden werden ingevoegd bij 
artikel 4 van de wet van 4 mei 2007 tot wijziging van de artikelen 39/20, 39/79 en 39/81 van 
de genoemde wet van 15 december 1980 – de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de 
vreemdeling die voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep met volle 
rechtsmacht instelt tegen een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 
en de staatlozen, geen repliekmemorie kan indienen, terwijl de vreemdeling die een 
annulatieberoep instelt wel zulk een memorie kan indienen ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 januari 2010 : 
 
 -  is verschenen : Mr. F. Laheyne loco Mr. E. Derriks, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers M. Melchior en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Voor de Raad van State is een administratief cassatieberoep ingesteld tegen een arrest van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen waarmee de verzoeker de hoedanigheid van vluchteling en de subsidiaire 
beschermingsstatus wordt geweigerd. Ten aanzien van de rechtspleging weert dat arrest een door de verzoeker 
ingediende repliekmemorie uit de debatten, omdat artikel 39/60 van de wet van 15 december 1980 niet voorziet 
in de indiening van andere procedurestukken dan het verzoekschrift en de nota met opmerkingen. De verzoeker 
voor de Raad van State leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 39/60 en 39/81 van de wet 
van 15 december 1980 en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, waarin hij aanvoert dat onder 
vreemdelingen een discriminatie bestaat naargelang zij een annulatieberoep instellen, rechtspleging tijdens welke 
een repliekmemorie kan worden ingediend, dan wel een beroep met volle rechtsmacht tegen een beslissing van 
de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, rechtspleging tijdens welke zij geen 
repliekmemorie kunnen indienen. In het kader van het onderzoek van dat middel stelt de Raad van State aan het 
Hof de hiervoor weergegeven vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  De Ministerraad herinnert eraan dat het onderscheid tussen het asielcontentieux en het 
immigratiecontentieux berust op het objectieve criterium van het verschil in aard van de desbetreffende rechten. 
Hij geeft aan dat het doel dat de wetgever bij de totstandkoming van de wetten van 15 september 2006 
nastreefde, erin bestond een doeltreffende en snelle procedure in te voeren, waarbij de rechten van zowel de 
asielaanvragers als de vreemdelingen in het immigratiecontentieux worden beschermd. Die zorg heeft de 
wetgever ertoe gebracht te kiezen voor een vereenvoudigde procedure, zowel in het annulatiecontentieux als in 
het contentieux met volle rechtsmacht, waarin alleen in twee proceduregeschriften is voorzien : het 
verzoekschrift van de verzoekende partij en de nota van de verwerende partij. De partijen beschikken voorts over 
de mogelijkheid om hun opmerkingen op de terechtzitting te formuleren, zonder nieuwe middelen te mogen 
toevoegen aan die welke reeds in hun geschriften zijn uiteengezet. Een uitzondering op dat beginsel bestaat in 
asielzaken, aangezien elk nieuw element in de zin van artikel 39/76 dat door de partijen wordt aangevoerd, zelfs 
tijdens hun verklaringen op de terechtzitting, in aanmerking moet worden genomen door de Raad, waarbij in die 
hypothese in nieuwe proceduregeschriften is voorzien. 
 
 A.2.  Bij de totstandkoming van de wet van 4 mei 2007 heeft de wetgever het nuttig geacht om in het 
annulatiecontentieux een nieuwe afwijking op de regel van de twee proceduregeschriften in te voeren, door het 
de verzoeker mogelijk te maken een aanvullend geschrift in te dienen. Die wijziging werd verantwoord door het 
specifieke karakter van het annulatiecontentieux, waarin de repliek van de verzoekende partij in hoofdzaak 
betrekking heeft op juridische betwistingen, temeer daar, in dat contentieux, het juridische debat in dat stadium 
voor het eerst voor het administratieve rechtscollege wordt gebracht. In het asielcontentieux hebben de 
uitgewisselde argumenten daarentegen in hoofdzaak betrekking op de vaststelling van de feiten die de door de 
aanvrager aangevoerde vrees verantwoorden en niet op juridische kwesties. De Ministerraad onderstreept 
overigens dat, zoals in de analoge rechtspleging voor de Raad van State, artikel 39/81 een vermoeden van 
ontstentenis van belang invoert ten aanzien van de verzoekende partij die geen repliekmemorie indient. Hij is 
van mening dat een dergelijk vermoeden van ontstentenis van belang klaarblijkelijk niet zou thuishoren in het 
asielcontentieux en zou indruisen tegen de door België aangegane internationale verbintenissen en tegen de 
Europese richtlijnen ter zake. 
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 39/60 en 39/81, tweede tot 

vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Die bepalingen handelen over de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 B.1.2.  De bevoegdheidstoewijzingen door artikel 39/2 van de wet van 15 december 1980 

aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn van tweeërlei aard : 

 

 -  op grond van paragraaf 1 van artikel 39/2 neemt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wanneer hij uitspraak doet in zaken van asiel en subsidiaire 
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bescherming, kennis van de beroepen die zijn ingesteld tegen de beslissingen van de 

Commissaris-generaal; het betreft de bevoegdheid die voorheen, in asielzaken, aan de Vaste 

Beroepscommissie was toegewezen; 

 

 -  op grond van paragraaf 2 van dat artikel treedt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op als annulatierechter, wanneer hij uitspraak doet over de 

overige beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht; het betreft de bevoegdheid 

die voorheen aan de Raad van State was toegewezen. 

 

 Bijgevolg verschillen de bevoegdheden die aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

zijn toegekend, naargelang de Raad zijn bevoegdheden op grond van paragraaf 1 dan wel op 

grond van paragraaf 2 van artikel 39/2 uitoefent. 

 

 B.1.3.  Artikel 39/60 van de wet van 15 december 1980 maakt deel uit van de voor beide 

geschillen gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de procedure en luidt : 

 

 « De procedure is schriftelijk. 
 
 De partijen en hun advocaat mogen ter terechtzitting hun opmerkingen mondeling 
voordragen. Geen andere middelen mogen worden aangevoerd dan die welke in het 
verzoekschrift of in de nota uiteengezet zijn ». 
 

 Artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 heeft alleen betrekking op de 

annulatieprocedure. Het tweede tot vierde lid van die bepaling, ingevoegd bij de wet van 

4 mei 2007 en vóór de wijziging ervan bij artikel 4 van de wet van 23 december 2009 

houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel, luiden : 

 

 « In afwijking van het eerste lid en indien artikel 39/73 niet wordt toegepast noch de in 
artikel 39/68 bedoelde bijzondere procedureregels, zendt de griffie zodra het nuttig is, een 
afschrift van de nota met opmerkingen aan de verzoekende partij en stelt deze tevens in 
kennis van de neerlegging ter griffie van het administratief dossier. De verzoekende partij 
beschikt over vijftien dagen om aan de griffie een repliekmemorie te laten geworden. Zo de 
tegenpartij verzuimt binnen de in artikel 39/72, § 1, eerste lid, bepaalde termijn een nota met 
opmerkingen te laten geworden, wordt de verzoekende partij hiervan door de griffie in kennis 
gesteld. De verzoekende partij beschikt over vijftien dagen om aan de griffie een 
repliekmemorie te laten geworden. 
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 Indien de verzoekende partij binnen de in het tweede lid bepaalde termijn geen 
repliekmemorie heeft ingediend, doet de Raad, nadat de partijen die daarom verzocht hebben 
gehoord zijn, zonder verwijl uitspraak, waarbij het ontbreken van het vereiste belang wordt 
vastgesteld. Hetzelfde gevolg geldt ten aanzien van de verzoekende partij die, nadat de 
vordering tot schorsing van een akte afgewezen is, niet tijdig een repliekmemorie indient. De 
procedure wordt bepaald in het in artikel 39/68 bedoelde besluit. 
 
 Indien de verzoekende partij tijdig een repliekmemorie heeft ingediend, wordt, 
onverminderd de mogelijkheid tot toepassing van de in artikel 39/68, bepaalde bijzondere 
procedureregels, de procedure verdergezet overeenkomstig de bepalingen in het eerste lid ». 
 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege wenst van het Hof te vernemen of het discriminerend 

is dat de vreemdeling die bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep instelt 

tegen een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, niet 

beschikt over de mogelijkheid om een repliekmemorie in te dienen, terwijl de vreemdeling die 

een annulatieberoep instelt wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van 

nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, over die 

mogelijkheid beschikt. 

 

 B.3.  Bij de invoeging ervan in de wet van 15 december 1980 bij de wet van 

15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen voorzagen de in het geding zijnde bepalingen niet in de 

mogelijkheid voor de verzoeker om een repliekmemorie in te dienen, noch in het 

annulatiecontentieux, noch in het contentieux met betrekking tot beroepen tegen de 

beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In de twee 

procedures beschikte iedere partij bijgevolg over slechts één proceduregeschrift : het 

verzoekschrift voor de verzoeker en de nota voor de tegenpartij. 

 

 De wet van 4 mei 2007 heeft voorzien in de indiening van een aanvullend procedurestuk 

door de verzoeker, de repliekmemorie, wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

zijn bevoegdheden uitoefent op grond van paragraaf 2 van artikel 39/2 van de wet van 

15 december 1980. Het amendement dat aan de oorsprong ligt van de invoeging van het 

tweede tot vierde lid in artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 bij de wet van 4 mei 

2007, is als volgt verantwoord : 

 

 « Artikel 39/81 bepaalt dat de annulatieprocedure verloopt volgens de procedure in volle 
rechtsmacht. Deze verwijzing houdt evenwel in dat in een annulatieberoep - al dan niet 
voorafgegaan door een vordering tot schorsing - de verzoekende partij niet de mogelijkheid 
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heeft om te repliceren op de (juridische) argumenten die de verwerende partij heeft 
aangebracht in haar nota. Aangezien deze repliek veeleer betrekking heeft op juridische 
betwistingen aangaande de ontvankelijkheid en de (on)wettigheid van de bestreden beslissing, 
wordt het als wenselijk ervaren dat de verzoekende partij de mogelijkheid heeft [haar] 
(juridische) argumenten uiteen te zetten in een repliekmemorie » (Parl. St., Kamer, 
2006-2007, DOC 51-2845/002, p. 5). 
 

 B.4.  Uit de memorie van toelichting blijkt dat de wetgever beoogde de procedures in 

vreemdelingenzaken te verbeteren en rationaliseren : « Het is evident dat in het bijzonder een 

snellere asielprocedure, waarbij de rechten van de vreemdelingen die zich vluchteling 

verklaren in acht worden genomen, de echte [vluchtelingen] alleen maar ten goede kan 

komen. Een dergelijke procedure werkt daarentegen ontmoedigend voor de vreemdelingen die 

onrechtmatig op deze procedure een beroep doen » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, 

DOC 51-2479/001, p. 17). « De ontworpen procedure moet ertoe leiden dat de omlooptijd van 

de asielaanvragen en andere beslissingen drastisch wordt verkort, zonder dat geraakt wordt 

aan het recht op een daadwerkelijke rechtsbescherming » (ibid., p. 19). 

 

 B.5.  De twee procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn zoveel 

mogelijk op parallelle wijze ontwikkeld. De wetgever vermocht niettemin rekening te houden 

met de specifieke kenmerken van elk contentieux om het precieze verloop van elke procedure 

vast te stellen, en met name om het aantal stukken te bepalen dat elke partij kan neerleggen. In 

dat opzicht vermocht hij rekening te houden met de bijzonderheid van het 

vernietigingscontentieux, dat doorgaans een debat van een meer technische en juridische aard 

met zich meebrengt. In dat contentieux is het mogelijk dat juridische argumenten waarop de 

administratie steunt, pas in de door de tegenpartij neergelegde nota ter kennis worden 

gebracht van de betrokken vreemdeling en zijn raadsman. Dat gegeven verantwoordt dat de 

wetgever naderhand bij wet van 4 mei 2007 erin heeft voorzien dat de vreemdeling-verzoeker 

op die nota kan antwoorden door middel van een aanvullend proceduregeschrift. 

 

 In het andere in B.1.2 bedoelde contentieux daarentegen, spreekt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zich uitsluitend uit op basis van het proceduredossier, dat het 

administratieve dossier waarop de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen heeft gesteund om te komen tot de betrokken administratieve beslissing omvat, 

alsook de procedurestukken, en het debat dat voor hem plaatsheeft, heeft doorgaans 
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hoofdzakelijk betrekking op feitelijke kwesties. Hieruit vloeit voort dat het bekritiseerde 

verschil in behandeling berust op een objectief en pertinent criterium.  

 

 B.6.  Artikel 39/60 van de wet van de wet van 15 december 1980 preciseert dat « de 

partijen en hun advocaat […] ter terechtzitting hun opmerkingen mondeling [mogen] 

voordragen ». Het schriftelijke karakter van de procedure verbiedt dat nieuwe middelen ter 

terechtzitting worden voorgelegd, maar het kan de partijen niet beletten ter terechtzitting 

mondeling te antwoorden op de argumenten in feite en in rechte die voor de eerste keer in de 

laatste proceduregeschriften zouden zijn aangevoerd. Dat geldt des te meer wanneer zij elk 

slechts beschikken over één enkel proceduregeschrift en de terechtzitting bijgevolg het enige 

ogenblik is waar de verzoekende partij kan antwoorden op de argumenten die de tegenpartij in 

haar nota heeft uiteengezet. 

 

 B.7.  De wet van 15 december 1980 bepaalt overigens dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen rekening houdt met de « nieuwe gegevens » die worden 

voorgelegd tijdens het onderzoek van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissingen van de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onder de voorwaarden bepaald 

in artikel 39/76. Bij het arrest nr. 81/2008 van 27 mei 2008 heeft het Hof geoordeeld dat die 

bepaling, om in overeenstemming te zijn met de wil van de wetgever om de Raad een 

bevoegdheid met volle rechtsmacht ter zake toe te kennen, in die zin moest worden gelezen 

dat zij de Raad ertoe verplicht elk nieuw gegeven te onderzoeken dat de verzoeker voorlegt en 

dat van dien aard is dat het op zekere wijze het gegronde karakter van het beroep kan 

aantonen, en daarmee rekening te houden. Het heeft eveneens geoordeeld dat de voorwaarden 

voor het onderzoeken van de nieuwe gegevens geen hindernis kunnen vormen voor de 

bevoegdheid met volle rechtsmacht van de Raad ter zake, en dat de voorwaarde dat de nieuwe 

gegevens een grondslag vinden in het rechtsplegingsdossier, het bijgevolg mogelijk kan 

maken alleen die gegevens te negeren die geen verband vertonen met de in de asielaanvraag 

en tijdens het administratief onderzoek ervan geuite vrees (B.29.5 en B.29.6). 

 

 B.8.  Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/76, § 1, 

derde lid, van de wet van 15 december 1980 zelf van oordeel is dat in de zaak « nieuwe 

gegevens » in aanmerking moeten worden genomen, schrijft artikel 39/76, § 1, zesde lid, van 

de wet van 15 december 1980 uitdrukkelijk voor dat als de Commissaris-generaal bij die 

gelegenheid over die nieuwe gegevens een schriftelijk verslag indient, de verzoekende partij 
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binnen de door de rechter bepaalde termijn, op dat verslag een replieknota moet indienen. De 

rechten van verdediging zijn derhalve niet geschonden. Overigens staat tegen de beslissing 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nog cassatieberoep open bij de Raad van State. 

 

 B.9.  Rekening houdend met de waarborgen waaraan is herinnerd in B.6 tot B.8, heeft de 

ontstentenis van de mogelijkheid om een repliekmemorie in te dienen in andere gevallen dan 

die waarin de wet zulks uitdrukkelijk bepaalt, derhalve geen onevenredige gevolgen voor de 

vreemdeling die voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep instelt tegen een 

beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Rekening houdend met hetgeen in B.6 tot B.8 is vermeld, schenden de artikelen 39/60 en 

39/81, tweede tot vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen niet de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in zoverre de vreemdeling die voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen een beroep instelt tegen een beslissing van de Commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen, geen repliekmemorie kan indienen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4737 

 
 

Arrest nr. 46/2010 
van 29 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 46 tot 56 van het Vlaamse decreet van 

19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009, ingesteld door 

de Ministerraad. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2009, heeft de Ministerraad beroep 
tot vernietiging ingesteld van de artikelen 46 tot 56 van het Vlaamse decreet van 19 december 
2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 29 december 2008). 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 9 februari 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 2 maart 2010, na de partijen, inzonderheid de 
Ministerraad, te hebben verzocht te antwoorden, in een uiterlijk op 24 februari 2010 ter griffie 
neer te leggen aanvullende memorie waarvan zij binnen dezelfde termijn kopie meedelen aan de 
andere partij in de zaak, op de volgende vraag : « welke is de weerslag van de nieuwe 
artikelen 116 tot 125 van het Vlaamse decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2010, op het huidige beroep tot vernietiging ? ». 
 
 De Ministerraad heeft een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Eecloo loco Mr. R. Depla, advocaten bij de balie te Brugge, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. J. Fransen, advocaat bij de balie te Hasselt, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in voortzetting gesteld op de volgende terechtzitting. 
 
 Bij beschikking van 2 maart 2010 heeft het Hof beslist de pleidooien voort te zetten op de 
terechtzitting van 24 maart 2010, na de Vlaamse Regering te hebben verzocht de stukken 
waarvan sprake op de terechtzitting van 2 maart 2010, uiterlijk op 11 maart 2010 ter griffie 
neer te leggen. 
 
 De Vlaamse Regering heeft een aanvullende memorie met de gevraagde stukken 
ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Eecloo loco Mr. R. Depla, advocaten bij de balie te Brugge, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. J. Fransen, advocaat bij de balie te Hasselt, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad vordert de vernietiging van de artikelen 46 tot 56 van het Vlaamse decreet van 
19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009. De bestreden bepalingen 
wijzigen, enerzijds, de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de 
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt en, anderzijds, de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in 
landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten. De bestreden bepalingen wijzigen normen die tot de federale 
bevoegdheid behoren, meer bepaald tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen en van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.  
 
 Volgens de Ministerraad wijzigt het bestreden decreet de voormelde wetten van 1969 en 1975 op de 
volgende punten : het vervangt in de beide wetten de federale minister van Landbouw en de minister van 
Volksgezondheid door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij; voor de 
controle op de naleving van de beide wetten worden zowel de federale als de Vlaamse ambtenaren bevoegd 
gemaakt, ieder wat hun bevoegdheid betreft; elke delegatie aan de federale minister van Landbouw of 
Volksgezondheid wordt, voor het instellen van vestigingsvoorwaarden, productnormen en monsternemingen, 
vervangen door een delegatie aan de Vlaamse minister; de mogelijkheid tot het instellen van administratieve 
geldboeten wordt door het Vlaamse Gewest overgenomen. Bovendien worden die boeten verhoogd en komen 
zij, wat de wet van 1969 betreft, uitsluitend terecht in het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet blijkt volgens de Ministerraad dat de bestreden 
bepalingen werden aangenomen als reactie op de wijzigingen die door de federale wetgever, bij de wet van 
1 maart 2007 houdende diverse bepalingen, in de voormelde wetten van 11 juli 1969 en 28 maart 1975 werden 
aangebracht. 
 
 De Ministerraad voert zes middelen aan. 
 
 A.2.1.  Het eerste middel, gericht tegen de artikelen 46, 1° en 2°, 49, 51, 52 en 53 van het decreet van 
19 december 2008, is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, V, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 127 tot 134 van de Grondwet 
en met het legaliteitsbeginsel. 
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 Volgens de Ministerraad acht het Vlaamse Gewest zich blijkbaar bevoegd voor de productnormen en de 
activiteiten die betrekking hebben op de veiligheid van de voedselketen, voor het uitreiken van erkenningen en 
machtigingen en de controles daarop en voor de administratieve geldboetes met betrekking tot de productie van 
goederen die tot de voedselketen behoren, zoals grondstoffen, landbouwproducten, dierenvoeders en 
zuivelproducten. Die aangelegenheden behoren evenwel tot de bevoegdheid van de federale overheid.  
 
 A.2.2.  De Vlaamse Regering wijst erop dat op grond van artikel 6, § 1, V, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, het landbouwbeleid en de zeevisserij in 
beginsel tot de bevoegdheid van de gewesten behoren. De wetten van 11 juli 1969 en 28 maart 1975 dateren van 
vóór de bijna integrale regionalisering van het landbouwbeleid. Sinds de regionalisering van 2001 bevatten beide 
wetten bepalingen die zowel op gewestelijke als op federale bevoegdheden betrekking hebben. De decreetgever 
vermocht dan ook die wetten aan te vullen, te wijzigen of te vervangen, in zoverre zulks in het kader van de 
gewestelijke bevoegdheid past. Volgens de Vlaamse Regering toont de Ministerraad niet aan dat de bestreden 
bepalingen betrekking zouden hebben op de federale bevoegdheden, vermeld in artikel 6, § 1, V, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980. De bestreden bepalingen dienen aldus te worden gelezen dat zij enkel 
betrekking hebben op de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest. 
 
 A.3.1.  Het tweede middel, gericht tegen de artikelen 46, 51 en 52 van het decreet van 19 december 2008, is 
afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 Weliswaar zijn de gewesten bevoegd voor het economisch beleid, doch enkel de federale overheid is 
bevoegd voor de vestigingsvoorwaarden voor de toegang tot bepaalde beroepen en voor het stellen van algemene 
regels en bekwaamheidsvereisten in verband met de uitoefening van sommige beroepen, uitgezonderd wat het 
toerisme betreft. Hoewel de federale bevoegdheid inzake vestigingsvoorwaarden als een uitzondering op de 
gewestelijke bevoegdheid inzake economie is ingeschreven, geldt die bevoegdheid ten aanzien van alle 
bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten, zelfs wanneer het aangelegenheden buiten de 
economische sfeer betreft. Wanneer de decreetgever de wetten van 11 juli 1969 en 28 maart 1975 in die zin 
wijzigt dat de bevoegdheid tot erkenning of machtiging van bepaalde personen om bepaalde activiteiten uit te 
oefenen, aan een Vlaamse minister wordt gedelegeerd, schendt hij volgens de Ministerraad de federale 
bevoegdheid inzake vestigingsvoorwaarden. 
 
 A.3.2.  Volgens de Vlaamse Regering toont de Ministerraad geenszins aan dat de bestreden bepalingen op 
de federale bevoegdheid inzake vestigingsvoorwaarden betrekking hebben. De wijzigingen die door het 
bestreden decreet in de wetten van 1969 en 1975 werden aangebracht, betreffen uitsluitend de gewestelijke 
bevoegdheden inzake landbouw en hebben niets uit te staan met de federale bevoegdheden. 
 
 A.4.1.  Het derde middel, gericht tegen artikel 46, 2°, van het decreet van 19 december 2008, is afgeleid uit 
de schending van artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 Enkel de federale overheid is bevoegd om productnormen vast te stellen. Productnormen bepalen de regels 
waaraan stoffen of producten moeten voldoen, vooraleer die op de markt kunnen worden gebracht. Het 
vaststellen van zulke regels strekt volgens de Ministerraad ertoe tegemoet te komen aan de vereisten inzake 
bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de veiligheid van de consument. Door, in het bestreden 
artikel 46, 2°, de Vlaamse minister bevoegd te maken om bepaalde stoffen aan zijn voorafgaande erkenning of 
machtiging te onderwerpen en de voorwaarden van verlenging, wijziging en intrekking van die erkenning te 
bepalen, wordt de federale bevoegdheid inzake productnormen geschonden. 
 
 A.4.2.  De Vlaamse Regering betoogt dat de bestreden decreetsbepalingen geenszins productnormen 
hebben vastgesteld, noch daartoe enige machtiging hebben verleend. Die bepalingen hebben daarentegen 
betrekking op de kwaliteit van de landbouwproducten op zich. Zulks houdt in dat met die kwaliteitsvoorschriften 
geen doelstellingen inzake het leefmilieu, de volksgezondheid en de veiligheid van de consument worden 
nagestreefd. 
 
 A.5.1.  Het vierde middel, gericht tegen de artikelen 46 tot 56 van het decreet van 19 december 2008, is 
afgeleid uit de schending van artikel 6, § 3bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 30bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 
 
 De bestreden bepalingen werden niet met de federale overheid overlegd, hoewel het volgens de 
Ministerraad maatregelen betreft die een weerslag op het landbouwbeleid hebben. Het overleg heeft tot doel de 
Vlaamse overheid, alvorens een beslissing te nemen, te verplichten rekening te houden met de opvatting van de 
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federale overheid. De niet-naleving van het overlegvereiste dient tot de vernietiging van de bestreden 
decreetsbepalingen te leiden.  
 
 A.5.2.  Uit de vaststelling dat geen overleg heeft plaatsgevonden, kan volgens de Vlaamse Regering niet 
zonder meer worden besloten dat de overlegverplichting waarin het voormelde artikel 6, § 3bis, voorziet, is 
geschonden. Die bepaling moet aldus worden gelezen dat het overleg slechts is vereist in zoverre een maatregel 
van de ene overheid een weerslag heeft op de landbouwbevoegdheden waarover de andere overheid - te dezen de 
federale overheid - beschikt. Die zienswijze werd door de afdeling wetgeving van de Raad van State meermaals 
bevestigd. Te dezen geldt die overlegverplichting niet, vermits de bestreden decreetsbepalingen de geldende 
wetsbepalingen hebben gewijzigd, doch enkel wat de gewestelijke landbouwbevoegdheden betreft. De bestreden 
bepalingen hebben geen weerslag op de federale landbouwbevoegdheden, nu die bepalingen de wetsbepalingen, 
wat de federale landbouwbevoegdheden betreft, onverlet hebben gelaten. 
 
 A.6.1.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van het 
evenredigheidsbeginsel, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6, § 3, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980. 
 
 Het evenredigheidsbeginsel is eigen aan elke bevoegdheidsuitoefening en houdt in dat een wetgever, bij het 
uitoefenen van zijn eigen bevoegdheden, de uitoefening van de bevoegdheden van een andere wetgever niet 
onmogelijk of overdreven moeilijk mag maken. Uit de uiteenzetting van de vorige middelen blijkt volgens de 
Ministerraad dat de decreetgever, door de wetten van 1969 en 1975 te wijzigen, het de federale wetgever 
onmogelijk, minstens overdreven moeilijk, maakt om de hem toegekende bevoegdheden uit te oefenen.  
 
 A.6.2.  Vermits uit de weerlegging van de vorige middelen blijkt dat de decreetgever de federale 
landbouwbevoegdheden niet heeft geschonden, is volgens de Vlaamse Regering het middel, afgeleid uit de 
schending van het evenredigheidsbeginsel, niet gegrond. 
 
 A.7.1.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de beginselen van 
behoorlijke regelgeving, meer bepaald van het rechtszekerheidsbeginsel, al dan niet in samenhang gelezen met 
het legaliteitsbeginsel. 
 
 De wijzigingen die door de bestreden bepalingen in de wetten van 1969 en 1975 werden aangebracht, 
zullen volgens de Ministerraad tot verwarring en rechtsonzekerheid bij de burgers en de overheden leiden. Het is 
thans immers volstrekt onduidelijk welke overheid bevoegd is om de nodige controles uit te voeren, bepaalde 
normen aan te nemen en administratieve geldboeten op te leggen. 
 
 A.7.2.  Volgens de Vlaamse Regering is de rechtszekerheid niet in het gedrang doordat verschillende 
redacties bestaan van normen die deels tot de gewestelijke, deels tot de federale landbouwbevoegdheid behoren. 
 
 A.8.  In haar memorie van wederantwoord merkt de Vlaamse Regering op dat, mede op vraag van de 
verzoekende partij, de Vlaamse decreetgever met de artikelen 116 tot 125 van het decreet van 18 december 2009 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010, de bij de bestreden decreetsbepalingen gewijzigde 
bepalingen heeft vervangen. Daarin wordt telkens gepreciseerd dat de desbetreffende bepaling op de 
landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest betrekking heeft. Die nieuwe decreetsbepalingen hebben 
uitwerking met ingang van 24 maart 2007. Aangezien de bepalingen die het voorwerp van het onderhavige 
beroep tot vernietiging uitmaken, door die nieuwe decreetsbepalingen zijn vervangen, is de Vlaamse Regering 
van oordeel dat het huidige beroep zonder voorwerp is geworden. 
 
 A.9.1.  In de beschikking tot ingereedheidbrenging heeft het Hof de partijen, inzonderheid de Ministerraad, 
verzocht in een aanvullende memorie te antwoorden op de vraag welke de weerslag is van de nieuwe 
artikelen 116 tot 125 van het Vlaamse decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van 
de begroting 2010, op het huidige beroep tot vernietiging. 
 
 A.9.2.  In zijn aanvullende memorie deelt de Ministerraad mee dat tegen die nieuwe decreetsbepalingen een 
nieuw beroep tot vernietiging zal worden ingesteld, aangezien ook die nieuwe bepalingen de 
bevoegdheidverdelende regels schenden. De loutere toevoeging, in die nieuwe bepalingen, dat de wijzigingen 
betrekking hebben op « de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest », verandert weinig aan die kritiek. 
Voor het overige zijn de vervangende bepalingen volstrekt identiek.  
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 Wanneer de nieuwe decreetsbepalingen zouden worden vernietigd, zouden de bepalingen die thans worden 
bestreden, opnieuw van toepassing worden, zodat de Ministerraad zijn belang bij het huidige beroep pas 
definitief zal verliezen, wanneer ook het beroep tegen de nieuwe bepalingen zou worden verworpen. In die 
omstandigheden wenst de Ministerraad geen afstand van het huidige beroep te doen. De Ministerraad volhardt 
dan ook in de middelen die hij in zijn verzoekschrift heeft geformuleerd. 
 
 A.10.1.  Op de terechtzitting van 2 maart 2010 verzocht de raadsman van de Vlaamse Regering om nieuwe 
stukken neer te leggen. De raadsman van de Ministerraad heeft zich daartegen verzet. Dezelfde dag heeft het Hof 
een beschikking genomen waarbij de Vlaamse Regering werd verzocht die stukken uiterlijk op 11 maart 2010 ter 
griffie neer te leggen en ze tevens aan de Ministerraad te bezorgen. In die beschikking werd tevens beslist om de 
pleidooien op de terechtzitting van 24 maart 2010 voort te zetten, doch enkel om de partijen toe te laten zich over 
die stukken nader te verklaren. 
 
 A.10.2.  De stukken die door de Vlaamse Regering werden neergelegd hebben betrekking op een verslag 
van een vergadering die op 27 augustus 2009 werd gehouden door een werkgroep, samengesteld uit 
afgevaardigden van de betrokken Vlaamse en federale overheden. In haar begeleidend schrijven benadrukt de 
Vlaamse Regering een passus uit dat verslag waarin wordt vermeld dat het ontwerp van programmadecreet 
beoogt, conform de vraag van de federale instanties, uitdrukkelijk in de wetten van 11 juli 1969 en 28 maart 
1975 in te schrijven dat de wijzigingen die door het bestreden decreet zijn aangebracht, slechts van toepassing 
zijn op de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest. Volgens de Vlaamse Regering blijkt aldus dat zij 
enkel gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de federale overheid om via het programmadecreet de 
gevraagde wijzigingen in de bestreden decreetsbepalingen aan te brengen. De Vlaamse Regering besluit daaruit 
dat de Ministerraad niet langer over het vereiste belang beschikt bij de vernietiging van die bepalingen, minstens 
dat het beroep tot vernietiging zonder voorwerp is geworden. 
 
 A.10.3.  Op de terechtzitting van 24 maart 2010 deelt de raadsman van de Ministerraad mee dat de stukken 
die door de Vlaamse Regering werden neergelegd niet van dien aard zijn dat zij het belang van de Ministerraad 
bij het huidige beroep ontkrachten. Bovendien komen de nieuwe decreetsbepalingen niet tegemoet aan de 
bezwaren van de Ministerraad, die dan ook overweegt een beroep tot vernietiging van die nieuwe bepalingen in 
te stellen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De Ministerraad vordert de vernietiging van de artikelen 46 tot 56 van het 

Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2009. De bestreden bepalingen wijzigen, enerzijds, de wet van 11 juli 1969 

betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, 

bosbouw en veeteelt en, anderzijds, de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in 

landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten.  

 

 De Ministerraad voert zes middelen aan, afgeleid uit de schending door de bestreden 

bepalingen, van de bevoegdheidverdelende regels. 

 

 B.1.2.  De bestreden artikelen, opgenomen in hoofdstuk XIII - « Landbouw en Visserij » 

van het voormelde decreet van 19 december 2008, bepalen : 
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 « Afdeling I. -  Wijziging van de wet van 11 juli 1969 betreffende de 
bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt 
 
 Art. 46.  In artikel 2 van de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en 
de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, gewijzigd bij de wetten 
van 5 februari 1999, 21 december 1998 en 1 maart 2007, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
 
 1°  in § 1 wordt punt 4°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, vervangen door wat 
volgt : 
 
 ‘ 4°  de activiteiten van de personen die de handelingen, vermeld in punt 1°, stellen 
onderwerpen aan een voorafgaande machtiging of erkenning, verleend door de Vlaamse 
minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, of door de instelling of de 
ambtenaar die daartoe gemachtigd is door die minister; ’; 
 
 2°  in § 1, punt 7°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, worden de woorden ‘ de 
Minister bevoegd voor de Volksgezondheid van Landbouw ’ vervangen door de woorden ‘ de 
Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij ’; 
 
 3°  § 3 wordt vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ § 3.  De Vlaamse Regering kan de uitoefening van de bevoegdheden die ze aanduidt 
delegeren aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij. ’ 
 
 Art. 47.  Aan artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 
1 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  aan het eerste lid worden de volgende woorden toegevoegd : ‘ en de statutaire en 
contractuele personeelsleden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse 
overheid, voor wat betreft de gewestelijke landbouwbevoegdheden. De Vlaamse minister, 
bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, kan de door hem aangewezen 
controlebevoegdheden beperken tot bepaalde personeelsleden of kan andere controleagenten 
of -instanties aanwijzen. ’; 
 
 2°  in het zesde lid worden de woorden ‘ de bevoegde Minister ’ vervangen door de 
woorden ‘ de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij ’. 
 
 Art. 48.  In artikel 6, zesde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 
1999, en in artikel 7, eerste lid, worden de woorden ‘ de bevoegde Minister ’ vervangen door 
de woorden ‘ de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij ’. 
 
 Art. 49.  In artikel 10 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 5 februari 1999 en 
gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in § 4, eerste lid, worden de woorden ‘ noch hoger dan het vijfvoudige van dit 
minimum ’ geschrapt; 
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 2°  de volgende zin wordt toegevoegd : ‘ Voor de wanbedrijven, vermeld in artikel 8, 
bedraagt die administratieve geldboete maximaal het vijfvoudige van het minimum van de 
geldboete, vermeld in artikel 8, en voor de overtredingen, vermeld in artikel 9, bedraagt ze 
maximaal het vijftigvoudige van het minimum van de geldboete, vermeld in artikel 9. ’; 
 
 3°  § 9 wordt vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ § 9.  De Vlaamse Regering kan de procedure bepalen voor het opleggen en invorderen 
van de administratieve geldboeten. De administratieve geldboeten worden gestort in het 
Fonds voor Landbouw en Visserij, opgericht bij het decreet van 19 mei 2006 betreffende de 
oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij. ’ 
 
 Afdeling II. -  Wijziging van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in 
landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten 
 
 Art. 50.  In artikel 1 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, 
tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 1 maart 
2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in het eerste lid worden de woorden ‘ van de zeevisserij, met inbegrip van de 
producten van de teelt van ongewervelde zeedieren ’ vervangen door de woorden ‘ van de 
zeevisserij en aquacultuur ’; 
 
 2°  aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : 
 
 ‘ Deze wet is eveneens van toepassing op : 
 
 1°  de productie van levensmiddelen en andere geproduceerde landbouwproducten al dan 
niet vervaardigd met deze voortbrengselen; 
 
 2°  de activiteiten gericht op of ter ondersteuning van de productie van alle producten, 
vermeld in dit artikel; ’; 
 
 3°  aan het tweede lid, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : 
 
 ‘ 4°  aquacultuur : de kweek of teelt van aquatische organismen, meer bepaald alle in 
water levende soorten die behoren tot een van de rijken Animalia, Plantae en Protista, 
inclusief alle delen, geslachtscellen, zaadcellen, eicellen of propagulen van dergelijke wezens 
die kans maken op overleving en reproductie, waarbij technieken worden gebruikt om de 
aangroei van de organismen in kwestie te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van 
het milieu. ’ 
 
 Art. 51.  In artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 
5 februari 1999 en 1 maart 2007, worden de woorden ‘ de Minister van Landbouw ’ en ‘ de 
Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft ’ telkens vervangen door de 
woorden ‘ de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij ’. 
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 Art. 52.  In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 
1 maart 2007, worden de woorden ‘ de Minister van Landbouw ’ en ‘ de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft ’ telkens vervangen door de woorden ‘ de 
Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij ’. 
 
 Art. 53.  In artikel 4bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990, 
worden de woorden ‘ de Minister van Landbouw ’ vervangen door de woorden ‘ de Vlaamse 
minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij ’. 
 
 Art. 54.  Aan artikel 5, eerste lid, eerste zin, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten 
van 5 februari 1999 en 1 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  de volgende woorden worden toegevoegd : ‘ en de statutaire en contractuele 
personeelsleden van het beleidsdomein Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid, 
voor wat betreft de gewestelijke landbouw- en visserijbevoegdheden. De Vlaamse minister, 
bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, kan de door hem aangewezen 
controlebevoegdheden beperken tot bepaalde personeelsleden of kan andere controleagenten 
of -instanties aanwijzen. ’; 
 
 2°  tussen de woorden ‘ Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van 
gerechtelijke politie wordt overtreding ’ en de woorden ‘ van deze wet ’ worden de woorden 
‘ van de bepalingen van het Europese gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en ’ 
ingevoegd. 
 
 Art. 55.  In artikel 8 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 5 februari 1999, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in § 1, eerste lid, worden tussen het woord ‘ Overtredingen ’ en de woorden ‘ van deze 
wet ’ de woorden ‘ van de bepalingen van het Europese gemeenschappelijke landbouw- en 
zeevisserijbeleid en ’ ingevoegd; 
 
 2°  in § 4 wordt het woord ‘ vijfvoudige ’ vervangen door het woord ‘ vijftigvoudige ’. 
 
 Art. 56.  In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 
1 maart 2007 en het koninklijke besluit van 22 februari 2001, worden de woorden ‘ de 
Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft van Landbouw ’ telkens 
vervangen door de woorden ‘ de Vlaamse minister bevoegd voor het Landbouwbeleid en de 
Zeevisserij ’ ». 
 

 B.2.  Bij de artikelen 116 tot 125 van het Vlaamse decreet van 18 december 2009 

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 (Belgisch Staatsblad, 

30 december 2009), opgenomen in afdeling II « Verduidelijken bevoegdheidsbepalingen » 

van hoofdstuk XII « Landbouw en Visserij » van dat decreet, werden de bestreden bepalingen 

gewijzigd.  
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 Die nieuwe artikelen bepalen : 

 
 « Art. 116.  In artikel 2, § 1, van de wet van 11 juli 1969 betreffende de 
bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  punt 4°, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen door wat 
volgt : 
 
 ‘ 4°  voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de activiteiten 
van de personen die de handelingen, vermeld in punt 1°, stellen, onderwerpen aan een 
voorafgaande machtiging of erkenning, verleend door de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
Landbouwbeleid en de Zeevisserij, of door de instelling of de ambtenaar daartoe gemachtigd 
door die minister; ’; 
 
 2°  punt 7°, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen door wat 
volgt : 
 
 ‘ 7°  voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de stoffen 
vermeld in artikel 1 aan de voorafgaande erkenning of machtiging van de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij onderwerpen en de voorwaarden van 
verlening, wijziging en intrekking van deze erkenning of machtiging bepalen. ’. 
 
 Art. 117.  In artikel 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999, 
21 december 1998 en het decreet van 19 december 2008, wordt paragraaf 3 opgeheven voor 
het Vlaamse Gewest. 
 
 Art. 118.  In artikel 6 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt de tweede zin 
vervangen door wat volgt : ‘ De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de 
Zeevisserij, kan, voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de 
door hem aangewezen controlebevoegdheden beperken tot bepaalde personeelsleden of kan 
andere controleagenten of -instanties aanwijzen. ’; 
 
 2°  het zesde lid, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en het decreet van 19 december 
2008, wordt vervangen door wat volgt : ‘ Zij kunnen zich ook alle inlichtingen, bescheiden en 
geïnformatiseerde dragers van gegevens doen verstrekken die zij tot het volbrengen van hun 
opdracht nodig achten, en overgaan tot alle nuttige vaststellingen. Voor wat betreft de 
landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, kunnen zij zich hierbij laten bijstaan door 
deskundigen, gekozen uit een lijst opgemaakt door de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
Landbouwbeleid en de Zeevisserij. ’. 
 
 Art. 119.  In artikel 7 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 5 februari 1999 en 
gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt het eerste lid vervangen door wat 
volgt : 
 
 ‘ Voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, kan de Vlaamse 
Regering : 
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 1°  de wijze en de voorwaarden van monsterneming vaststellen; 
 
 2°  de ontledingsmethoden bepalen; 
 
 3°  het tarief van de ontledingen vaststellen; 
 
 4°  de voorwaarden bepalen voor de inrichting en de werking van de 
ontledingslaboratoria met het oog op hun erkenning door de Vlaamse minister, bevoegd voor 
het Landbouwbeleid en de Zeevisserij. ’. 
 
 Art. 120.  In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999, het 
koninklijk besluit van 22 februari 2001 en het decreet van 19 december 2008, wordt 
paragraaf 9 vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ § 9.  Voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest kan de 
Vlaamse Regering de procedure bepalen voor het opleggen en invorderen van de 
administratieve geldboeten. De administratieve geldboeten opgelegd door het Vlaamse 
Gewest in uitvoering van deze wet, worden gestort in het fonds voor Landbouw en Visserij, 
opgericht bij het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en werking van het Fonds 
voor Landbouw en Visserij. ’. 
 
 Art. 121.  In artikel 1 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, 
tuinbouw- en zeevisserijprodukten, wordt punt 4° hernummerd als punt 3°. 
 
 Art. 122.  In artikel 3 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  in paragraaf 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999 en 
het decreet van 19 december 2008, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ 4°  voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de activiteiten 
van de personen die de onder 1° genoemde handelingen stellen onderwerpen aan een 
voorafgaande machtiging of erkenning verleend door de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
Landbouwbeleid en de Zeevisserij of door de instelling of de ambtenaar daartoe gemachtigd 
door de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij; ’; 
 
 2°  in paragraaf 2, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt het eerste lid 
vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ Voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, kan de Vlaamse 
Regering : 
 
 1°  de wijze en de voorwaarden van monsterneming vaststellen; 
 
 2°  de ontledingsmethoden bepalen; 
 
 3°  het tarief van de ontledingen vaststellen; 
 



 12

 4°  de voorwaarden bepalen voor de inrichting en de werking van de 
ontledingslaboratoria met het oog op hun erkenning door de Vlaamse minister, bevoegd voor 
het Landbouwbeleid en de Zeevisserij. ’; 
 
 3°  voor wat betreft het Vlaamse Gewest, wordt paragraaf 3, gewijzigd bij het decreet van 
19 december 2008, opgeheven. 
 
 Art. 123.  In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en het 
decreet van 19 december 2008, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 3 van deze wet, kan de 
Vlaamse Regering, voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de 
voorwaarden bepalen waaronder de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en 
de Zeevisserij : 
 
 1°  representatieve beroepsorganisaties van producenten, kopers of verwerkers van 
bepaalde producten erkent; 
 
 2°  regels goedkeurt die deze representatieve beroepsorganisaties vaststellen inzake de 
productie en het op de markt brengen van bepaalde producten. ’. 
 
 Art. 124.  In artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 februari 
1999 en het decreet van 19 december 2008, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt : 
 
 ‘ De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, kan, voor 
wat betreft de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest, de door hem aangewezen 
controlebevoegdheden beperken tot bepaalde personeelsleden of kan andere controleagenten 
of -instanties aanwijzen. ’. 
 
 Art. 125.  In artikel 9, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 
 
 1°  het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en het decreet van 
19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt : ‘ Wanneer de inbeslaggenomen 
producten bederfelijk zijn, mogen zij, voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het 
Vlaamse Gewest, op tussenkomst van de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
Landbouwbeleid en de Zeevisserij, of zijn gemachtigde en voor zover zulks verenigbaar is 
met de eisen van de volksgezondheid, verkocht worden of tegen betaling van een vergoeding 
teruggegeven worden aan de eigenaar; in dit geval mag er slechts over worden beschikt 
overeenkomstig de richtlijnen verstrekt door de door de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
Landbouwbeleid en de Zeevisserij, aangewezen ambtenaren. De ontvangen som wordt op de 
griffie van de rechtbank gedeponeerd totdat over het misdrijf uitspraak is gedaan. Dit bedrag 
treedt in de plaats van de in beslag genomen producten, zowel voor wat de 
verbeurdverklaring, als wat de eventuele teruggave aan de belanghebbende betreft. ’; 
 
 2°  het vierde lid, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen door 
wat volgt : ‘ Wanneer de eisen van de volksgezondheid de verkoop of de teruggave van de 
producten niet toelaten, worden deze, voor wat betreft de landbouwbevoegdheden van het 
Vlaamse Gewest, op tussenkomst van de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
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Landbouwbeleid en de Zeevisserij, of zijn gemachtigde, hetzij vernietigd, alles op kosten van 
de overtreder. ’ ». 
 

 B.3.1.  In haar memorie van wederantwoord stelt de Vlaamse Regering dat de Vlaamse 

decreetgever met de artikelen 116 tot 125 van het decreet van 18 december 2009 houdende 

bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010, de bij de bestreden decreetsbepalingen 

gewijzigde bepalingen heeft vervangen. In de nieuwe bepalingen zou telkens worden 

gepreciseerd dat de desbetreffende bepaling op de landbouwbevoegdheden van het Vlaamse 

Gewest betrekking heeft. De nieuwe decreetsbepalingen hebben uitwerking met ingang van 

24 maart 2007. Aangezien de bepalingen die het voorwerp van het onderhavige beroep tot 

vernietiging uitmaken, door die nieuwe decreetsbepalingen zijn vervangen, is de Vlaamse 

Regering van oordeel dat het huidige beroep zonder voorwerp zou zijn geworden. 

 

 B.3.2.  In zijn aanvullende memorie deelt de Ministerraad mee dat tegen die nieuwe 

decreetsbepalingen een beroep tot vernietiging zal worden ingesteld, aangezien ook die 

nieuwe bepalingen de bevoegdheidverdelende regels zouden schenden. De loutere 

toevoeging, in die nieuwe bepalingen, dat de wijzigingen betrekking hebben op « de 

landbouwbevoegdheden van het Vlaamse Gewest », zou weinig aan die kritiek veranderen. 

Voor het overige zouden die vervangende bepalingen volstrekt identiek zijn.  

 

 Wanneer de nieuwe decreetsbepalingen zouden worden vernietigd, zouden de bepalingen 

die thans worden bestreden, opnieuw van toepassing worden, zodat de Ministerraad zijn 

belang bij het huidige beroep pas definitief zou verliezen wanneer ook het beroep tegen de 

nieuwe bepalingen zou worden verworpen. In die omstandigheden wenst de Ministerraad 

geen afstand van het huidige beroep te doen, en volhardt hij in de middelen die hij in zijn 

verzoekschrift heeft geformuleerd. 

 

 B.4.1.  Het huidige beroep zal pas definitief zonder voorwerp worden als het decreet van 

18 december 2009 niet binnen de wettelijke termijn wordt bestreden of als het beroep dat 

tegen dat decreet zou worden gericht, door het Hof zou worden verworpen. In dat geval zal 

het beroep tot vernietiging van de artikelen 46 tot 56 van het decreet van 19 december 2008 

van de rol worden geschrapt. Indien het beroep tegen de wijzigende bepalingen van het 

decreet van 18 december 2009 wordt ingewilligd, zullen de middelen gericht tegen de 

artikelen 46 tot 56 van het decreet van 19 december 2008 worden onderzocht. 
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 B.4.2.  Voor het overige verliest het beroep tot vernietiging door de latere 

decreetswijzigingen zijn voorwerp niet. 

 

 Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat de Vlaamse Regering stukken 

heeft neergelegd waaruit volgens haar zou blijken dat de nieuwe decreetsbepalingen op 

verzoek van de federale overheid zouden zijn aangenomen teneinde, in de bestreden 

decreetsbepalingen, in te schrijven dat die wijzigingen slechts op de landbouwbevoegdheden 

van het Vlaamse Gewest van toepassing zijn, des te meer nu de Ministerraad van oordeel is 

dat die wijzigingen niet van dien aard zouden zijn dat zij tegemoetkomen aan zijn kritiek dat 

ook de nieuwe decreetsbepalingen de bevoegdheidverdelende regels zouden schenden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 beslist dat het beroep tot vernietiging van de artikelen 46 tot 56 van het Vlaamse decreet 

van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 zal 

worden onderzocht dan wel van de rol geschrapt naargelang de artikelen 116 tot 125 van het 

Vlaamse decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2010 al dan niet worden vernietigd. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4851 

 
 

Arrest nr. 47/2010 
van 29 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, 

gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter P. Martens, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 16 december 2009 in zake L.M. en C.C., in aanwezigheid van 
Mr. C. Vanlangenacker, schuldbemiddelaar, en van verschillende schuldeisers, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 januari 2010, heeft de Arbeidsrechtbank 
te Luik de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, dat aan de rechter de 
bevoegdheid verleent om de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid uit te spreken, 
in samenhang gelezen met artikel 1675/14, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat 
de zaak op de rol van de arbeidsrechtbank ingeschreven blijft, ook in geval van beschikking 
van toelaatbaarheid in hoger beroep, en in die zin geïnterpreteerd dat het de rechter ertoe 
machtigt de herroeping uit te spreken van de beschikking van toelaatbaarheid die door het 
arbeidshof in hoger beroep tegen een door de rechtbank gewezen vonnis van 
niet-toelaatbaarheid is gewezen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, dat aan de rechter de 
bevoegdheid verleent om de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid uit te spreken, 
in samenhang gelezen met artikel 1675/14, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat 
de zaak op de rol van de arbeidsrechtbank ingeschreven blijft, ook in geval van beschikking 
van toelaatbaarheid in hoger beroep, en in die zin geïnterpreteerd dat het de rechter ertoe 
machtigt de herroeping uit te spreken van de beschikking van toelaatbaarheid die door het 
arbeidshof in hoger beroep tegen een door de rechtbank gewezen vonnis van 
niet-toelaatbaarheid is gewezen, artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens ? ». 
 
 
 Op 18 januari 2010 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 De bepalingen van dezelfde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Bij beschikking van 18 februari 2010 hebben de rechters-verslaggevers aan de partijen conclusies 
meegedeeld waarin werd aangegeven dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht om, met toepassing van 
artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, het Hof voor te stellen de zaak af 
te doen met een arrest van onmiddellijk antwoord. 
 
 De partijen voor de verwijzende rechter hebben geen memorie ingediend met toepassing van het voormelde 
artikel 72. 
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- B – 

 

 B.1.1.  Aan het Hof wordt de vraag gesteld over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, van artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, geïnterpreteerd in 

die zin dat het de arbeidsrechtbank ertoe machtigt de herroeping uit te spreken van een 

beschikking van toelaatbaarheid tot de procedure van collectieve schuldenregeling die door 

het arbeidshof in hoger beroep tegen een door de arbeidsrechtbank gewezen vonnis van 

niet-toelaatbaarheid is gewezen, en in samenhang gelezen met artikel 1675/14, § 2, van het 

Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de zaak op de rol van de arbeidsrechtbank ingeschreven 

blijft, ook in geval van beschikking van toelaatbaarheid in hoger beroep. 

 

 Het Hof wordt bovendien verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van 

dezelfde wettelijke bepaling met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 

 

 B.1.2.  Luidens artikel 26, § 1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, is het Hof bevoegd om zich uit te spreken over de schending door een 

wet, een decreet of een regel bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, van de artikelen van 

titel II « De Belgen en hun rechten » en van de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. 

 

 Het Hof is niet bevoegd om wetskrachtige normen rechtstreeks te toetsen aan 

verdragsbepalingen. Tot de bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde rechten 

en vrijheden behoren evenwel de rechten en vrijheden die voortvloeien uit internationale 

verdragsbepalingen die België binden. Dat is het geval voor artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, dat de verwijzende rechter in zijn tweede prejudiciële 

vraag beoogt. 

 

 B.1.3.  De prejudiciële vragen moeten bijgevolg in die zin worden gelezen dat het Hof 

wordt ondervraagd over de schending, door artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, 

van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 B.2.  Het voormelde artikel 1675/15 bepaalt : 

 

 « § 1.  De herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of 
gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan worden uitgesproken door de rechter, aan wie de 
zaak, door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie 
verzonden, opnieuw wordt voorgelegd, op verzoek van de schuldbemiddelaar of van een 
belanghebbende schuldeiser wanneer de schuldenaar : 
 
 1°  hetzij onjuiste stukken heeft afgegeven met de bedoeling aanspraak te maken op de 
procedure van gezamenlijke schuldenregeling of deze te behouden; 
 
 2°  hetzij zijn verplichtingen niet nakomt, zonder dat zich nieuwe feiten voordoen die de 
aanpassing of herziening van de regeling rechtvaardigen; 
 
 3°  hetzij onrechtmatig zijn lasten heeft verhoogd of zijn baten heeft verminderd; 
 
 4°  hetzij zijn onvermogen heeft bewerkt; 
 
 5°  hetzij bewust valse verklaringen heeft afgelegd. 
 
 De griffier stelt de schuldenaar en de schuldeisers in kennis van de datum waarop de zaak 
voor de rechter komt. 
 
 § 2.  Elke schuldeiser kan vanaf het einde van de minnelijke of gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling die een kwijtschelding van schulden in hoofdsom inhoudt, gedurende 
een periode van vijf jaar aan de rechter een herroeping van de regeling vragen omwille van 
een bedrieglijke handeling in zijn nadeel gesteld door de schuldenaar. 
 
 § 3.  In geval van herroeping herwinnen de schuldeisers individueel het recht hun 
vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet 
betaalde deel van hun schuldvorderingen ». 
 

 De verwijzende rechter verbindt de in het geding zijnde bepaling aan artikel 1675/14 van 

het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt : 

 

 « § 1.  De schuldbemiddelaar wordt belast met de opvolging en de controle van de in de 
minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling bepaalde maatregelen. 
 
 De schuldenaar stelt de schuldbemiddelaar onverwijld in kennis van iedere wijziging van 
zijn vermogenstoestand die optrad na de indiening van het verzoekschrift bedoeld in 
artikel 1675/4. 
 
 § 2.  De zaak blijft ingeschreven op de rol van de arbeidsrechtbank, ook in geval van 
beschikking van toelaatbaarheid in hoger beroep, tot het einde of de herroeping van de 
regeling. 
 
 Artikel 730, § 2, a, eerste lid, is niet van toepassing. 
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 Bij moeilijkheden die de uitwerking of de uitvoering van de regeling belemmeren of 
wanneer nieuwe feiten zich voordoen terwijl de regeling opgesteld wordt of die feiten de 
aanpassing of de herziening van de regeling rechtvaardigen, laat de schuldbemiddelaar, de 
arbeidsauditeur, de schuldenaar of elke belanghebbende schuldeiser, door een eenvoudige 
schriftelijke verklaring, die ter griffie neergelegd wordt of aan de griffie verzonden wordt, de 
zaak opnieuw voor de rechter brengen. 
 
 De griffier stelt de schuldenaar en de schuldeisers in kennis van de datum waarop de zaak 
voor de rechter komt. 
 
 § 3.  De schuldbemiddelaar doet onverwijld op het bericht van collectieve 
schuldenregeling de vermeldingen aanbrengen als bedoeld in artikel 1390quater, § 2 ». 
 

 Te dezen werd de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling die oorspronkelijk door de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter 

werd neergelegd, genomen door het Arbeidshof te Luik, in hoger beroep tegen een vonnis van 

niet-toelaatbaarheid dat door de Arbeidsrechtbank te Luik werd gewezen. 

 

 B.3.  Bij de verwijzende rechter werd een vordering tot herroeping van de beschikking 

van toelaatbaarheid tot de procedure van collectieve schuldenregeling aanhangig gemaakt. Hij 

is, bij lezing van de artikelen 1675/14 en 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, van mening 

dat hem kennelijk de bevoegdheid wordt toevertrouwd om de herroeping uit te spreken van 

een arrest van toelaatbaarheid dat door het Arbeidshof in hoger beroep werd gewezen tegen 

een vonnis van niet-toelaatbaarheid dat door de Arbeidsrechtbank werd gewezen en hij 

ondervraagt het Hof over het verschil in behandeling dat daaruit zou voortvloeien ten aanzien 

van de rechtzoekende die met een dergelijke procedure te maken krijgt in vergelijking met de 

rechtzoekende die aan een klassieke procedure wordt onderworpen en die een dubbele aanleg 

geniet. 

 

 B.4.1.  Te dezen heeft de vordering tot herroeping die bij de rechter aanhangig werd 

gemaakt betrekking op de uitvoering van de procedure van collectieve schuldenregeling en 

niet op de toelaatbaarheid tot een dergelijke procedure. Een dergelijke beschikking kan 

overigens enkel worden genomen wanneer wordt voldaan aan één van de gevallen opgesomd 

in artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, waaruit een foutief gedrag of nalatigheid 

van de schuldenaar blijkt in het raam van het verloop van die procedure. 

 



 6

 Luidens artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek kan tegen die beschikking hoger 

beroep worden ingesteld. De rechtzoekende geniet bijgevolg in dat stadium van de procedure 

een dubbele aanleg, net zoals hij over de mogelijkheid beschikt om hoger beroep in te stellen 

tegen een beschikking van niet-toelaatbaarheid van de oorspronkelijke vordering tot 

collectieve schuldenregeling. 

 

 B.4.2.  Aangezien de rechtzoekenden over een dubbele aanleg beschikken, zowel in het 

stadium van de toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve schuldenregeling als in het 

stadium van de herroeping van de beslissing van toelaatbaarheid, is het door de verwijzende 

rechter aangeklaagde verschil in behandeling onbestaande. 

 

 B.5.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek schendt niet de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4854 

 
 

Arrest nr. 48/2010 
van 29 april 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 

tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij 

artikel 34 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, gesteld door de 

Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters J.-P. Snappe, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 19 januari 2010 in zake Marie-Rose Uwamwesi tegen de Rijksdienst voor 
Kinderbijslag voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
26 januari 2010, heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 
gewaarborgde gezinsbijslag de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen 
met artikel 191 van de Grondwet en met de artikelen 12 en 17 van het EG-Verdrag, die de 
artikelen 18 en 20 van het Verdrag betreffende de werking van Europese Unie zijn geworden, 
in zoverre het van toepassing is op de buitenlandse aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag 
die gemachtigd is om in België te verblijven maar die geen burger van de Europese Unie is en 
die de in het zevende lid van artikel 1 van die wet (in de versie ervan die van toepassing was 
vóór 1 maart 2009) bedoelde vrijstellingen niet kan genieten, terwijl het kind dat hij ten laste 
heeft, werkelijk in België verblijft en de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese 
Unie heeft ? ». 
 
 
 Op 18 februari 2010 hebben de rechters-verslaggevers M. Melchior en 
T. Merckx-Van Goey, met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden 
kunnen worden gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 Memories met verantwoording zijn ingediend door : 
 
 -  Marie-Rose Uwamwesi, wonende te 1190 Brussel, Brugmannlaan 135; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Arbeidsrechtbank te Brussel is een geschil aanhangig tussen Marie-Rose Uwamwesi, van Rwandese 
nationaliteit, en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Marie-Rose Uwamwesi betwist 
een beslissing van de RKW van 29 augustus 2008 waarbij haar gewaarborgde gezinsbijslag wordt geweigerd 
voor haar dochter, die de Spaanse nationaliteit heeft, om reden dat zij op het ogenblik van haar aanvraag niet 
sedert minstens vijf jaar in België verbleef. Voor de Rechtbank beroept de eiseres zich op het arrest van het Hof 
nr. 62/2009 van 25 maart 2009 en doet zij gelden dat haar dochter, als burger van de Unie, dezelfde behandeling 
moet krijgen als de eigen onderdanen. 
 
 De Rechtbank wijst erop dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat, 
inzake bijstandsregelingen, de wetgever de artikelen 18 en 20 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (de vroegere artikelen 12 en 17 van het EG-Verdrag) in acht moet nemen, die elke discriminatie 
op grond van nationaliteit in het nadeel van onderdanen van de Europese Unie verbieden. Zij is niettemin van 
oordeel dat die rechtspraak, doordat zij niet specifiek het geval van de gewaarborgde gezinsbijslag betreft, haar 
niet met toepassing van artikel 26, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 ervan vrijstelt het Hof te 
ondervragen. Zij stelt bijgevolg de bovenvermelde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  In hun conclusies met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, hebben de 
rechters-verslaggevers meegedeeld dat zij van mening waren aan het Hof te kunnen voorstellen het onderzoek 
van de vraag af te doen met een arrest van onmiddellijk antwoord waarin voor recht zou worden gezegd dat, in 
zoverre het van toepassing is op een buitenlandse persoon die een kind ten laste heeft dat onderdaan is van een 
lidstaat van de Europese Unie, artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 
gezinsbijslag, in de versie ervan die van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 
 
 A.2.  Marie-Rose Uwamwesi herinnert eraan dat het Hof, bij het arrest nr. 62/2009 van 25 maart 2009, 
heeft geoordeeld dat, wanneer de verbondenheid van de rechthebbende met de Belgische Staat voldoende was 
aangetoond, het niet redelijk verantwoord was daarenboven van die rechthebbende een voorafgaand verblijf van 
een bepaalde duur in België te eisen. Zij voegt eraan toe dat die verbondenheid volgens het Hof voldoende is 
aangetoond wanneer het kind de hoedanigheid van Belg heeft, wanneer het werkelijk in België verblijft en 
wanneer de rechthebbende is toegelaten of gemachtigd tot verblijf in het Rijk. Zij voert aan dat die voorwaarden 
te dezen zijn vervuld, behoudens het feit dat het kind niet de Belgische maar wel de Spaanse nationaliteit bezit. 
Zij onderstreept dat het gemeenschapsrecht het beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit 
bekrachtigt en leidt eruit af dat iedere onderdaan van een lidstaat die op het grondgebied van een andere lidstaat 
verblijft en zich in dezelfde situatie bevindt als een eigen onderdaan van die lidstaat, zich moet kunnen beroepen 
op dezelfde juridische behandeling in de ontvangende lidstaat. 
 
 A.3.  Na te hebben herinnerd aan de evolutie van het wettelijke kader, voert de Ministerraad aan dat de 
wetgever, bij de laatste wijziging van de in het geding zijnde bepaling, die geldt vanaf 1 maart 2009, de 
bedoeling had de kinderen die burger zijn van de Europese Unie met de Belgische kinderen gelijk te stellen. Hij 
preciseert dat er te dezen, wegens de internationale verplichtingen van het Rijk - in het bijzonder de artikelen 18 
en 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie -, geen objectieve reden is om de burgers 
van de Unie anders te behandelen dan de Belgische onderdanen. Hij is dan ook van mening dat de prejudiciële 
vraag, om dezelfde redenen als die welke door het Hof werden aangenomen in het arrest nr. 62/2009 van 
25 maart 2009, hetzelfde antwoord behoeft. 
 

 

- B – 

 

 B.1.  In de versie die van toepassing was op het voor het verwijzende rechtscollege 

hangende geschil, bepaalde artikel 1, eerste, zesde en zevende lid, van de wet van 20 juli 1971 

tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag : 

 

 « Onverminderd de bepalingen van artikel 10, wordt gezinsbijslag toegekend, onder de 
bij of krachtens deze wet bepaalde voorwaarden, ten behoeve van het kind dat uitsluitend of 
hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België verblijft. 
 
 […] 
 
 De natuurlijke persoon bedoeld in het eerste lid moet werkelijk en ononderbroken 
verbleven hebben in België gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de 
aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag voorafgaan. 
 



 4

 Van deze voorwaarde worden vrijgesteld : 
 
 1°  de persoon die onder de toepassing valt van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
14 juni 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de 
sociale verzekeringsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; 
 
 2°  de staatloze; 
 
 3°  de vluchteling in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen; 
 
 4°  de persoon die niet bedoeld is onder 1° en die onderdaan is van een Staat die het 
Europees Sociaal Handvest of het Herziene Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd ». 
 

 B.2.  Vanaf 1 maart 2009, datum van inwerkingtreding van artikel 34 van de wet van 

30 december 2009 houdende diverse bepalingen, wordt de lijst van de categorieën van 

personen die worden vrijgesteld van de voorwaarde van een aan de aanvraag voorafgaand 

verblijf van vijf jaar in België, aangevuld met een 5°, luidende als volgt : 

 

 « 5°  de persoon die gewaarborgde gezinsbijslag aanvraagt ten behoeve van een kind : 
 
 a)  dat onderdaan is van een Staat die onder de toepassing valt van de verordening (EEG) 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de 
toepassing van de sociale verzekeringsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede 
op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, of indien dit niet het geval 
is, dat onderdaan is van een Staat die het Europees Sociaal Handvest of het (Herziene) 
Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd; 
 
 b)  dat staatloze is of vluchteling in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen ». 
 

 Die bepaling is niet van toepassing op de zaak die voor de verwijzende rechter hangende 

is. 

 

 B.3.  Uit de motieven van het vonnis waarbij aan het Hof de vraag wordt gesteld, blijkt 

dat de zaak die hangende is voor de verwijzende rechter, betrekking heeft op een aanvraag tot 

gewaarborgde gezinsbijslag ten voordele van een kind van Spaanse nationaliteit. De moeder 

van het kind, die de hoedanigheid van rechthebbende heeft, is van Rwandese nationaliteit. De 

aanvraag tot gezinsbijslag betreft een periode van ongeveer drie maanden tijdens welke de 

rechthebbende, die niet voldeed aan de voorwaarde van vijf jaar verblijf voorafgaand aan de 
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aanvraag, daarvan nog niet was vrijgesteld door de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid. 

 

 Het verschil in behandeling dat door het Hof moet worden onderzocht, is het verschil dat 

bestaat tussen, enerzijds, de kinderen die, ten laste zijnde van hetzij een persoon van 

Belgische nationaliteit, hetzij een persoon van vreemde nationaliteit die sedert meer dan 

vijf jaar in België verblijft op het ogenblik waarop de aanvraag voor gewaarborgde 

gezinsbijslag wordt ingediend, die bijslag genieten, en, anderzijds, de kinderen die de 

desbetreffende bijslag niet kunnen genieten omdat zij ten laste zijn van een persoon van 

vreemde nationaliteit die die verblijfsvoorwaarde niet vervult. 

 

 B.4.  Om de prejudiciële vraag te beantwoorden, dient te worden onderzocht of het door 

de wetgever in aanmerking genomen criterium van onderscheid, dat is afgeleid uit de vereiste 

van een voorafgaand verblijf van vijf jaar in België, verantwoord is ten aanzien van het door 

hem nagestreefde doel en of een redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen het 

aangewende middel en het beoogde doel. 

 

 B.5.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 1971 blijkt dat de 

wetgever de bedoeling had in de sector van de kinderbijslagen een residuair stelsel in te 

voeren : 

 

 « er zijn sommige kinderen voor wie momenteel de kinderbijslag niet kan worden 
uitbetaald omdat er in hunnen hoofde geen rechthebbende is noch in het stelsel der 
werknemers noch in het stelsel der zelfstandigen. Het is derhalve nodig een residuair stelsel 
van kinderbijslag in te richten » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 576, verslag, p. 1). 
 

 B.6.  Nu de wetgever met de instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag de bedoeling 

had een residuair stelsel in te voeren zodat de kinderen die van een verplicht stelsel zijn 

uitgesloten ook het voordeel van gezinsbijslag zouden genieten, rijst de vraag of de maatregel 

die ertoe leidt dat het voordeel van die wetgeving wordt geweigerd aan de kinderen die ten 

laste zijn van een persoon die niet sedert meer dan vijf jaar in België verblijft en die op basis 

van het voormelde artikel 1, zevende lid, niet van die voorwaarde kan worden vrijgesteld, niet 

tegen de door de wetgever nagestreefde doelstelling ingaat. 
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 B.7.  Gelet op het niet-contributieve karakter van het residuaire stelsel, vermocht de 

wetgever dat voordeel afhankelijk te stellen van het bestaan van een voldoende band met 

België. De artikelen 1 en 2 van de wet van 20 juli 1971, niettegenstaande de opeenvolgende 

wijzigingen ervan, hebben steeds voorwaarden - van nationaliteit of van verblijf - voor het 

verkrijgen van een gewaarborgde gezinsbijslag opgelegd. De wet van 29 april 1996 die tot de 

in het geding zijnde bepaling heeft geleid, heeft die vereisten enkel gemilderd om de Belgen 

en de onderdanen van de Europese Economische Ruimte (Parl. St., Kamer, 1995-1996, 

nr. 352/1, p. 40) alsook de staatlozen en vluchtelingen op identieke wijze te behandelen. 

 

 Aldus bepaalt artikel 1, achtste lid, van de in het geding zijnde wet : 

 

 « Als de natuurlijke persoon bedoeld in het eerste lid vreemdeling is, moet hij toegelaten 
of gemachtigd zijn in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ». 
 

 In zijn arrest nr. 110/2006 van 28 juni 2006 heeft het Hof geoordeeld dat de wetgever het 

voordeel van het residuaire stelsel afhankelijk kon stellen van de voorwaarde van een 

regelmatig verblijf in België. 

 

 B.8.  Artikel 2 van de wet van 20 juli 1971 - dat in de prejudiciële vraag niet wordt 

beoogd - stelt het recht op een gewaarborgde gezinsbijslag afhankelijk van het werkelijke 

verblijf van het kind in België, en voegt er, voor sommigen onder hen, nog andere eisen aan 

toe. 

 

 B.9.  In zijn arrest nr. 62/2009 van 25 maart 2009 heeft het Hof geoordeeld dat de 

bijkomende vereiste van een verblijf van ten minste vijf jaar voor de rechthebbende die de in 

artikel 1, zevende lid, bedoelde vrijstellingen niet kan genieten, naast de voorwaarde van 

werkelijk verblijf van het kind, wanneer het kind Belg is, onevenredig lijkt met de bedoeling 

om het voordeel van het residuaire stelsel uit te breiden wanneer een voldoende band met de 

Belgische Staat is vastgesteld. 

 

 Het is om zich aan dat arrest te conformeren dat de wetgever het zevende lid van de in het 

geding zijnde bepaling heeft aangevuld, zoals vermeld in B.2. Bij die gelegenheid heeft hij 

geoordeeld dat hetzelfde stelsel moest worden aangenomen « als het kind Belg is of 
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gelijkgesteld is met een Belgisch kind volgens de toepasselijke internationale normen » (Parl. 

St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2299/001, p. 28), zodat voortaan, sinds 1 maart 2009, 

eveneens van die vereiste worden vrijgesteld, onder anderen, de rechthebbenden die een kind 

ten laste hebben dat onderdaan is van een Staat die onder de toepassing valt van de 

verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen, of onderdaan van een Staat die het Europees Sociaal Handvest of het 

herziene Europees Sociaal Handvest heeft geratificeerd. 

 

 B.10.  Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (het 

vroegere artikel 12 van het EG-Verdrag) bepaalt : 

 

 « Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen, 
daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden. 
 
 Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
regelingen treffen met het oog op het verbod van bedoelde discriminaties ». 
 

 Artikel 20 (het vroegere artikel 17 van het EG-Verdrag) van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

 

 « 1.  Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de Unie is een ieder die 
de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale 
burgerschap doch komt niet in de plaats daarvan. 
 
 2.  De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben de plichten die bij de 
Verdragen zijn bepaald. […] ». 
 

 B.11.  Vermits de in het geding zijnde bepaling strijdig werd geacht met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet doordat zij van toepassing was op de rechthebbende die een kind van 

Belgische nationaliteit ten laste heeft, moet zij eveneens strijdig worden geacht met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met de artikelen 18 en 20 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, doordat zij van toepassing is op de 

rechthebbende die een kind ten laste heeft dat het burgerschap van de Unie bezit. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 

gezinsbijslag, in de versie ervan van vóór 1 maart 2009, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 18 en 20 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, doordat het van toepassing is op de buitenlandse aanvrager 

van gewaarborgde gezinsbijslag die toegelaten of gemachtigd is in België te verblijven of zich 

er te vestigen en die de in het zevende lid van dat artikel bedoelde vrijstellingen niet kan 

genieten, terwijl het kind dat hij ten laste heeft, werkelijk in België verblijft en onderdaan is 

van een lidstaat van de Europese Unie. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4857 

 
 

Arrest nr. 49/2010 
van 29 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2 en 4 van de wet van 25 juli 2008 

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 

Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot 

schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State, gesteld door 

het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman en E. Derycke, en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 20 januari 2010 in zake Jozef De Schauwer tegen het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn van Boom, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 27 januari 2010, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 2 en 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit 
met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge 
van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State, het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
en het niet-discriminatiebeginsel als vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zowel 
op zich gelezen als in samenhang met de bescherming van het eigendomsrecht als vervat in 
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 
met het rechtszekerheidsbeginsel doordat, door de inwerkingtreding van de wetsartikelen : 
 
 -  enerzijds, de schuldenaar die in toepassing van artikel 2262bis van het Burgerlijk 
Wetboek de verjaring had verworven van een lastens hem stelbare vordering tot 
buitencontractuele schadevergoeding en deze verjaring ook heeft zien bevestigen door een 
definitief geworden gerechtelijke uitspraak, deze verjaring blijft behouden, 
 
 -  anderzijds, de schuldenaar die in toepassing van artikel 2262bis van het Burgerlijk 
Wetboek de verjaring had verworven van een lastens hem stelbare vordering tot 
buitencontractuele schadevergoeding zonder dat er een definitief geworden uitspraak is 
tussengekomen, deze verjaarde vordering lastens hem ziet herleven ? ». 
 
 
 Op 9 februari 2010 hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Boom heeft een memorie met 
verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De appellant voor de verwijzende rechter heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen van 13 mei 2008 waarbij zijn vordering tot betaling van een schadevergoeding, 
gericht tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Boom, ontoelaatbaar werd verklaard 
wegens verjaring.  
 
 De geïntimeerde voor de verwijzende rechter voert de ongrondwettigheid aan van de artikelen 2 en 4 van de 
wet van 25 juli 2008 en verzoekt daaromtrent een prejudiciële vraag te stellen. Voor de eerste rechter wierp de 
geïntimeerde op dat de vordering van de appellant verjaard is krachtens artikel 2262bis van het Burgerlijk 
Wetboek en dat het verzoekschrift tot nietigverklaring van een administratieve handeling de verjaring van het 
recht om voor een burgerlijke rechtbank schadevergoeding te vorderen op grond van een onrechtmatige 
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overheidsdaad, niet stuit of schorst. De geïntimeerde voerde aan dat artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek niet 
van toepassing is op een beroep tot nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling bij de Raad van 
State. De eerste rechter volgde die zienswijze. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat inmiddels de wet van 25 juli 2008 in werking is getreden waarbij 
artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek met twee nieuwe leden werd aangevuld. De geïntimeerde is evenwel 
van mening dat de retroactieve werking van die wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, al dan niet 
in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens, waarin de bescherming van het eigendomsrecht wordt gewaarborgd, en met het 
rechtszekerheidsbeginsel. Vervolgens stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 
  III.  In rechte 

 

- A - 
 
 A.1.  In hun conclusies, opgesteld met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, hebben de rechters-verslaggevers te kennen gegeven dat zij ertoe zouden kunnen 
worden gebracht de prejudiciële vraag onmiddellijk ontkennend te beantwoorden, gelet op de arresten 
nrs. 151/2009 en 202/2009 van respectievelijk 30 september 2009 en 23 december 2009, waarbij het Hof de 
beroepen tot vernietiging die tegen artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 waren ingesteld, heeft verworpen. Het 
gegeven dat thans ook een mogelijke schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van het rechtszekerheidsbeginsel wordt aangevoerd, leidt 
volgens de rechters-verslaggevers niet tot een andere conclusie dan die welke in het voormelde arrest 
nr. 202/2009 werd geformuleerd. 
 
 A.2.  In zijn memorie met verantwoording zegt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
Boom, geïntimeerde voor de verwijzende rechter, het standpunt van de rechters-verslaggevers niet te kunnen 
delen. Volgens die partij leidt de aangevoerde schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van het rechtszekerheidsbeginsel wel degelijk tot een andere 
conclusie dan die welke in het voormelde arrest nr. 202/2009 werd geformuleerd. Volgens haar is zulks eveneens 
de zienswijze van de verwijzende rechter die op het ogenblik van het formuleren van de prejudiciële vraag 
onmiskenbaar kennis had van de voormelde arresten nrs. 151/2009 en 202/2009. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de 

gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van 

de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging 

bij de Raad van State (hierna : de wet van 25 juli 2008) voorziet in een regeling waarbij de 

verjaringstermijn van een vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door een vernietigde 

administratieve handeling wordt gestuit als gevolg van het instellen van een beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad van State. 
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 B.1.2.  Die regeling werd in de parlementaire voorbereiding toegelicht als volgt : 

 
 « De achterstand bij de Raad van State is een oud zeer, dat sedert een tiental jaar 
onhoudbare proporties heeft aangenomen. 
 
 […] 
 
 Gewone burgers […], die geconfronteerd worden met een volgens hen onwettige 
overheidsbeslissing […], kunnen […] voor schorsing en vernietiging naar de Raad van State 
trekken. 
 
 Spijtig genoeg blijven zij daar jaren in onzekerheid over hun rechtspositie, gelet op de 
aanzienlijke achterstand. 
 
 […] 
 
 Vooraleer de betrokken burgers te weten komen of een beslissing al dan niet ongedaan 
wordt gemaakt wegens wetsoverschrijding, en zij dus aanspraak kunnen maken op een 
schadevergoeding, zijn er gemiddeld vijf jaar verlopen. 
 
 Evenwel verjaren overeenkomstig art. 2262bis B.W. alle rechtsvorderingen tot 
vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van 
vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de 
schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke 
persoon. 
 
 […] 
 
 Gelet op de mogelijkerwijs nog tussenkomende administratieve beroepsprocedure, is 
vaak al een deel van de verjaringstermijn verlopen nog voor het vernietigingsverzoek bij de 
Raad van State wordt ingesteld. […] 
 
 De kans is dus zeer groot dat het recht om schadevergoeding te vorderen verjaart lopende 
de vernietigingsprocedure. Vele advocaten zullen hun cliënten dan ook aanraden om 
onmiddellijk na het instellen van het vernietigingsverzoek of tijdens de procedure voor de 
Raad van State een burgerlijke vordering in te stellen, en deze vordering te laten verwijzen 
naar de rol. 
 
 Immers, overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vormt een dagvaarding 
voor het gerecht een burgerlijke stuiting. Overeenkomstig een vaste rechtspraak blijft deze 
stuiting trouwens voortduren gedurende het aanhangig zijn van de zaak, zodat de nieuwe 
verjaringstermijn maar begint te lopen na het beëindigen van die aanleg. 
 
 Deze door de slechte werking van de instelling gegroeide rechtspraktijk is evenwel geen 
goede zaak, vermits zij het risico van het verlies van recht op schadevergoeding geheel ten 
laste legt van de burger : het is deze laatste die een potentieel slachtoffer is van de abnormale 
traagheid van de rechtsgang. Bovendien vult dit de rollen van de burgerlijke rechtbanken met 
zaken die gedurende jaren niet in staat zijn, zodat de administratieve last onnodig toeneemt. 
 



 5

 Het is daarnaast een nutteloze bijkomende kost voor de burger die naderhand vaststelt dat 
de bestreden overheidsbeslissing toch niet werd vernietigd » (Parl. St., Senaat, B.Z. 2007, 
nr. 4-10/1, pp. 1-3). 
 

 B.2.  De in het geding zijnde artikelen 2 en 4 van de wet van 25 juli 2008 bepalen : 

 

 « Art. 2.  Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met twee nieuwe leden, 
luidende : 
 
 ‘ Een dagvaarding voor het gerecht stuit de verjaring tot het tijdstip waarop een 
definitieve beslissing wordt uitgesproken.  
 
 Voor de toepassing van deze afdeling heeft een beroep tot vernietiging van een 
administratieve handeling bij de Raad van State dezelfde gevolgen ten opzichte van de 
vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling 
als een dagvaarding voor het gerecht. ’ ». 
 

 « Art. 4.  Deze wet is van toepassing op beroepen tot vernietiging die bij de Raad van 
State zijn ingediend vóór de inwerkingtreding ervan. 
 
 Zij is evenwel niet van toepassing wanneer de vordering tot schadevergoeding vóór de 
inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingediend ». 
 

 Uit de formulering van de prejudiciële vraag blijkt dat inzonderheid het voormelde artikel 4, 

dat de inwerkingtreding van de regeling betreft, ter toetsing wordt voorgelegd. Het Hof beperkt 

zijn onderzoek tot die bepaling. 

 

 

 Ten aanzien van de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 
 

 B.3.  In de prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht de in het geding zijnde bepaling te 

toetsen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen, 

enerzijds, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens en, anderzijds, met het rechtszekerheidsbeginsel.  

 

 Het Hof dient daarbij te onderzoeken of de in het geding zijnde bepaling op een 

discriminatoire wijze afbreuk zou doen aan reeds verworven verjaringen, ook die waarop de 

overheden die onder de toepassing van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 

Rijkscomptabiliteit vallen, zich beroepen. Verder dient het Hof te onderzoeken of de in het 
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geding zijnde bepaling een verschil in behandeling in het leven zou roepen tussen, enerzijds, 

de personen wier vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet 

verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen 

cassatieberoep is ingesteld en, anderzijds, de personen wier vordering tot schadevergoeding 

vóór de inwerkingtreding van de wet niet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde 

gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingesteld. 

 

 B.4.1.  Wat de inwerkingtreding van de wet betreft, bepaalde artikel 3 van het 

wetsvoorstel dat tot de wet van 25 juli 2008 heeft geleid dat de inwerkingtreding van de wet 

niet tot gevolg had dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen « wanneer de 

rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaard is vóór de inwerkingtreding van deze 

wet » (Parl. St., Senaat, B.Z. 2007, nr. 4-10/1, p. 6). 

 

 B.4.2.  In de Senaat werd een amendement aangenomen dat het voorgestelde artikel 3 

verving door de volgende tekst : 

 

 « De wet is van toepassing op de bestaande rechtsgeschillen in de mate ze niet beslecht 
werden bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing » (Parl. St., Senaat, 2007-2008, 
nr. 4-10/2, p. 2, en nr. 4-10/3, p. 17). 
 

 De toelichting bij dat amendement verwijst, enerzijds, naar artikel 11 van de wet van 

10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring en, anderzijds, 

naar het arrest nr. 98/2003 van 2 juli 2003 waarbij het Hof « op een prejudiciële vraag gesteld 

door het hof van beroep te Bergen, duidelijk stelde dat een in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis of arrest een objectief aanknopingspunt vormt en aldus niet discriminerend is » (Parl. 

St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/3, p. 15). 

 

 B.4.3.  De Raad van State merkte evenwel het volgende op met betrekking tot de door de 

Senaat aangenomen tekst : 

 

 « Om de bedoeling van de wetgever weer te geven, zoals ze thans blijkt uit de 
besprekingen in de Senaat, zou artikel 3 zo moeten worden aangepast dat de personen die op 
het arrest van de Raad van State hebben gewacht, de mogelijkheid krijgen om voor de 
burgerlijke rechter nog op te treden wanneer het arrest is uitgesproken (of ter kennis gebracht) 
op een datum die valt binnen een kortere termijn dan de wettelijke verjaringstermijn » (advies 
nr. 44.302/2 van 29 april 2008, Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-0832/004, p. 13). 
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 B.4.4.  In antwoord hierop heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een 

amendement aangenomen dat overeenkomt met de in het geding zijnde bepaling. Dat 

amendement werd als volgt verantwoord : 

 

 « In dit amendement wordt artikel 3 opnieuw geformuleerd teneinde te trachten rekening 
te houden met de opmerkingen van de Raad van State over het gebrek aan duidelijkheid 
ervan. 
 
 De wet is van toepassing verklaard op beroepen tot vernietiging die bij de Raad van State 
zijn ingediend vóór de inwerkingtreding ervan. Ofwel is het beroep nog steeds aanhangig en 
in dit geval stuit het de verjaring tot het tijdstip waarop de Raad van State de beslissing 
uitspreekt, ofwel is er reeds uitspraak gedaan over het beroep en in dit geval is een nieuwe 
verjaringstermijn beginnen te lopen vanaf het tijdstip waarop de Raad van State de beslissing 
heeft uitgesproken en kan de verjaringstermijn al dan niet verstreken zijn op het tijdstip van 
de inwerkingtreding van deze wet. 
 
 De toepassing van de wet kan evenwel niet tot gevolg hebben dat een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing, waarmee de burgerrechtelijke vordering verjaard is verklaard en 
waartegen geen cassatieberoep is ingediend, ter discussie wordt gesteld » (Parl. St., Kamer, 
2007-2008, DOC 52-0832/005, pp. 3-4). 
 

 B.5.  Met artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 wenst de wetgever te verzekeren dat de 

nieuwe wet van toepassing zou zijn op « hangende » zaken, alsmede op « de zaken waarbij 

men bij de inwerkingtreding van de nieuwe regeling minder dan 5 jaar is verwijderd van het 

vernietigingsarrest van de Raad van State » (Parl. St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/3, p. 12), 

zonder dat het evenwel « mogelijk [is] beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan op 

losse schroeven te zetten » (ibid., p. 13). 

 

 B.6.  De in het geding zijnde bepaling brengt met zich mee dat bepaalde vorderingen tot 

herstel van de schade veroorzaakt door een administratieve handeling, die vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 25 juli 2008 als verjaard konden worden beschouwd, alsnog 

toelaatbaar zijn. 

 

 Aldus verleent die bepaling terugwerkende kracht aan de nieuwe regeling en kan zij, door 

afbreuk te doen aan de door de oude wet gewekte verwachtingen, de rechtszekerheid in het 

gedrang brengen. 
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 B.7.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 

 

 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel heeft de afloop van één of 

meer gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin te beïnvloeden of de rechtscolleges te 

verhinderen zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vergt de aard van het in het 

geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van 

algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden van de wetgever, dat ten 

nadele van een categorie van burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan 

allen worden geboden. 

 

 B.8.1.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wet van 25 juli 2008 niet los kan 

worden gezien van twee arresten van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006, waarbij werd 

geoordeeld dat « het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor de 

Raad van State […] de verjaring […] van het recht om voor een burgerlijke rechtbank 

schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad [niet stuit of 

schorst] » (Cass., 16 februari 2006, C.05.0022.N en C.05.0050.N). 

 

 Met de in het geding zijnde bepaling wou de wetgever « aandacht […] schenken aan de 

rechtzoekende die er tot het arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006 van kon 

uitgaan dat hij [na een vernietigingsarrest van de Raad van State] nog kon vorderen voor de 

burgerlijke rechtbank » (Parl. St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/3, pp. 15-16). 

 

 B.8.2.  Vóór de aangehaalde arresten van het Hof van Cassatie van 16 februari 2006 was 

het antwoord op de vraag of de verjaring van het recht om voor een burgerlijke rechtbank 

schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad wordt gestuit 

door een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State, omstreden in de rechtsleer en in de 

rechtspraak. 
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 B.8.3.  Die rechtsonzekerheid vormt een bijzondere omstandigheid die te dezen de 

terugwerkende kracht van de nieuwe regeling - beperkt tot « hangende zaken » en « zaken 

waarbij men bij de inwerkingtreding van de nieuwe regeling minder dan 5 jaar is verwijderd 

van het vernietigingsarrest van de Raad van State » - kan verantwoorden, ook met betrekking 

tot de rechtsvorderingen tegen overheden die onder de toepassing van de gecoördineerde 

wetten op de Rijkscomptabiliteit vallen, niet in het minst omdat zij vaak de verwerende 

partijen zijn in de rechtsplegingen voor de Raad van State. De wetgever heeft terecht kunnen 

oordelen dat de situatie van de rechtzoekenden die vóór de arresten van het Hof van Cassatie 

van 16 februari 2006 erop hadden vertrouwd dat zij de uitkomst van de procedure bij de Raad 

van State konden afwachten alvorens een aansprakelijkheidsvordering bij de burgerlijke 

rechtbanken in te leiden, diende te worden geregulariseerd. 

 

 B.9.1.  Het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de personen wier vordering tot 

schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet verjaard is verklaard bij een in kracht 

van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingesteld en, anderzijds, de 

personen wier vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van de wet niet 

verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen 

cassatieberoep is ingesteld, is redelijk verantwoord gelet op het fundamentele beginsel van 

onze rechtsorde dat de rechterlijke beslissingen niet kunnen worden gewijzigd dan ingevolge 

de aanwending van rechtsmiddelen. Bijgevolg kan de wet niet van toepassing zijn wanneer 

een definitief geworden rechterlijke beslissing een vordering tot schadevergoeding verjaard 

heeft verklaard. 

 

 B.9.2.  Het feit dat uit de in het geding zijnde bepaling voortvloeit dat de wet wel van 

toepassing kan zijn op vorderingen tot schadevergoeding die vóór de inwerkingtreding van de 

wet verjaard zijn verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen 

cassatieberoep is ingesteld, doet geen afbreuk aan het voorgaande. Gelet op dat cassatieberoep 

is er immers nog geen sprake van een definitief geworden rechterlijke beslissing. 

 

 B.10.  Uit wat voorafgaat volgt dat de prejudiciële vraag, waarbij het Hof wordt verzocht 

zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, ontkennend dient te worden beantwoord. 
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 B.11.  De toetsing van de in het geding zijnde bepaling aan de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het rechtszekerheidsbeginsel, leidt niet 

tot een ander besluit daar de wetgever vermocht te oordelen dat de in het geding zijnde 

maatregel in overeenstemming was met het algemeen belang en noodzakelijk was om de 

rechtszekerheid te herstellen. 

 

 De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de 

gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van 

de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging 

bij de Raad van State schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4858 

 
 

Arrest nr. 50/2010 
van 29 april 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3, § 6, tweede lid, van boek III, titel VIII, 

hoofdstuk II, afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek (« Regels betreffende de 

huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het 

bijzonder »), gesteld door de Vrederechter van het kanton Messancy. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter P. Martens, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de 

griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 27 januari 2010 in zake Frédéric Mayerus tegen Mélissa Adam, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 januari 2010, heeft de Vrederechter 
van het kanton Messancy de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 3, § 6, eerste [lees : tweede] lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, 
afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek, getiteld ‘ Regels betreffende de huurovereenkomsten 
met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder ’, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, in zoverre het voorschrijft dat de bepalingen van artikel 3, § 5, derde lid, 
ingevoegd bij artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, luidens hetwelk 
‘ zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden bedoeld in 
artikel 32, 5°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, […] zowel de in 
het eerste lid bedoelde opzeggingstermijn als de in het tweede lid bedoelde vergoeding niet 
van toepassing [zijn] ’, niet toepasselijk zijn op de huurovereenkomsten met betrekking tot de 
verblijfplaats van de huurder die zijn gesloten voor een duur die gelijk is aan of korter dan 
drie jaar ? ». 
 
 
 Op 9 februari 2010 hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 Mélissa Adam, wonende te L-4511 Belvaux (Luxemburg), route d’Esch-sur-Alzette 324, 
heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In het kader van het geschil voor de verwijzende rechter wenst de eisende partij, de verhuurder, met name 
de verwerende partij, de huurster, te laten veroordelen tot het betalen van huurgelden met betrekking tot een 
periode vóór het verstrijken van de huurovereenkomst, tijdens welke de huurster het goed niet langer bewoonde. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies opgesteld met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
hebben de rechters-verslaggevers verwezen naar de arresten nrs. 109/2009 van 9 juli 2009 en 10/2010 van 
4 februari 2010, waarin het Hof heeft geoordeeld dat de prejudiciële vragen ontkennend dienden te worden 
beantwoord. 
 
 De rechters-verslaggevers hebben voorgesteld de onderhavige prejudiciële vraag op dezelfde wijze te 
beantwoorden. 
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 A.2.1.  In haar memorie met verantwoording voert de huurster aan dat de wijze waarop de regel vervat in 
artikel 3, § 5, derde lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek is 
ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, die de verhuurder bestraft in geval van niet-registratie van de 
huurovereenkomst, ertoe leidt te veronderstellen dat die regel niet van toepassing is op de huurovereenkomsten 
van korte duur. De wetgever heeft de huurder echter willen beschermen door hem toe te staan het als 
hoofdverblijfplaats bestemde goed te verlaten wanneer hij dat wil, hetgeen logischerwijs verantwoordt dat die 
regel van toepassing is op alle hypothesen van huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats. 
Jammer genoeg is de in het geding zijnde bepaling op zodanige wijze ingevoegd dat zij niet wordt toegepast op 
de huurovereenkomsten van korte duur. De geest van de wet is dus verschillend van de letter ervan. 
 
 A.2.2.  De huurster verwijst naar het arrest nr. 109/2009 van 9 juli 2009 waaraan de rechters-verslaggevers 
refereren en is van mening dat de vraag blijft of het verschil in behandeling verantwoord is in het licht van de 
doelstellingen van de wetgever, ermee rekening houdend dat de huurders die het het moeilijkst hebben, diegenen 
zijn die huurovereenkomsten van korte duur sluiten. In tegenstelling tot de huurovereenkomsten van lange duur 
die mondeling kunnen zijn - waardoor de sanctie is uitgesloten waarin in geval van niet-registratie is voorzien - 
moeten de huurovereenkomsten van korte duur daarentegen schriftelijk zijn; paradoxaal genoeg zal de sanctie 
nochtans uitgesloten zijn. 
 
 Overigens, hoewel de huurder tegen uitzetting kan worden beschermd, is de duur van de huurovereenkomst 
van geen belang : het ongemak is hetzelfde. Daarentegen, terwijl de huurder die een huurovereenkomst van 
lange duur heeft gesloten, zal kunnen anticiperen op de « plotselinge » uitzetting, zal de huurder die een 
huurovereenkomst van korte duur heeft gesloten, dat niet kunnen doen. 
 
 Het is juist dat in verschillende stelsels is voorzien voor de twee soorten huurovereenkomsten, maar 
ongeacht dat stelsel ligt de door de wetgever gewilde bescherming op een ander niveau, waarvoor het 
onderscheid tussen beide soorten overeenkomsten geen gevolgen heeft. Het is ook juist dat de huurder zichzelf 
kan beschermen door het initiatief te nemen de huurovereenkomst te registreren, maar die mogelijkheid bestond 
reeds vroeger en de wetgever heeft, ermee rekening houdende dat talrijke huurders, door een gebrek aan 
informatie of door nalatigheid, dat niet deden, de in het geding zijnde sanctie toegevoegd. Er is geen reden om de 
twee categorieën van huurders verschillend te behandelen. Is de huurovereenkomst van lange duur een 
mondelinge huurovereenkomst, dan kan die weliswaar niet worden geregistreerd, maar de sanctie kan evenmin 
worden toegepast. 
 
 De huurster vraagt het Hof dan ook de kwestie op basis van die argumenten opnieuw te onderzoeken. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 3, §§ 1, 5 en 6, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het 

Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende 

wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, bepaalt sinds de 

wijziging ervan bij artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006 : 

 

 « § 1.  Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor 
een duur van negen jaar. 
 
 De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten 
minste zes maanden voor de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt 
betekend. 
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 Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst 
telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd. 
 
 […] 
 
 § 5.  De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van drie maanden. 
 
 Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige 
periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie 
maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde 
neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar. 
 
 Zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden bedoeld in 
artikel 32, 5°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zijn zowel de in 
het eerste lid bedoelde opzeggingstermijn als de in het tweede lid bedoelde vergoeding niet 
van toepassing. 
 
 Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de §§ 2 tot 4, 
kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding bedoeld in het 
vorige lid niet verschuldigd. 
 
 § 6.  In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een 
duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar. 
 
 Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de §§ 2 tot 5. 
 
 Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden 
verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. 
 
 Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken 
van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent. 
 
 Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij 
ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen 
zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe 
huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te 
zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de 
aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en is zij derhalve 
onderworpen aan de §§ 1 tot 5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden 
dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte 
duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7 ». 
 

 B.2.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat de huurster, verwerende 

partij van wie de eigenaar met name de betaling van huurgelden vordert voor de duur tussen 

het ogenblik dat zij het goed heeft verlaten en het ogenblik dat de huurovereenkomst met een 

duur van één jaar zou verstrijken, aanvoert dat, in het licht van de verplichtingen van de 
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huurder die de huurovereenkomst beëindigt om een opzegging van drie maanden te betekenen 

en aan de verhuurder de vergoeding te betalen waarin artikel 3, § 5, eerste en tweede lid, van 

de voormelde wet van 20 februari 1991 voorziet, de huurders zich bevinden in een 

verschillende situatie naargelang de huurovereenkomst is gesloten voor een duur van negen 

jaar overeenkomstig artikel 3, § 1, dan wel voor een duur die gelijk is aan of korter dan drie 

jaar overeenkomstig artikel 3, § 6. Alleen de laatstgenoemden zouden worden bestraft in 

zoverre zij, wanneer de huurovereenkomst niet is geregistreerd, niet zouden kunnen worden 

vrijgesteld van de naleving van de verplichtingen bepaald in artikel 3, § 5, eerste en tweede 

lid. 

 

 B.3.  In zijn arrest nr. 109/2009 van 9 juli 2009 heeft het Hof het volgende geoordeeld in 

verband met verschillende soortgelijke prejudiciële vragen met betrekking tot dezelfde 

wetsbepaling : 

 

 « B.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet van 27 december 2006 
blijkt dat de wetgever de bedoeling had het aantal ter registratie aangeboden 
huurovereenkomsten te verhogen en aldus aan de huurders een betere bescherming te bieden : 
 
 ‘ Het vervullen van de registratieformaliteit geeft aan het huurcontract vaste datum. Van 
die vaste datum af is de huurder beschermd tegen uitzetting wanneer de verhuurder het 
gehuurde goed verkoopt aan een derde. 
 
 Het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten legt heden de verplichting om 
het huurcontract ter registratie aan te bieden, zowel aan de verhuurder als aan de huurder op. 
In de praktijk blijkt dat de huurders vaak niet op de hoogte zijn van deze fiscale verplichting, 
noch van het er voor hen uit voortspruitende voordeel op het vlak van bescherming tegen 
uitzetting door de nieuwe eigenaar bij verkoop van de woning. 
 
 Daarom heeft de regering besloten dat, althans wat de uitsluitend tot huisvesting 
gebruikte onroerende goederen betreft, de verplichting tot aanbieding ter formaliteit van de 
registratie voortaan alleen op de verhuurders te leggen, die doorgaans wel goed op de hoogte 
zijn van de fiscale verplichting. 
 
 De formaliteit wordt wel gratis. De huurder kan nog altijd het huurcontract ter registratie 
aanbieden - hij heeft er immers alle belang bij dat zijn contract zo vlug mogelijke vaste datum 
krijgt - maar hij is daartoe fiscaal niet meer verplicht en zal dus ook niet gesanctioneerd 
worden als hij dat niet doet. De verhuurder kan wel nog de boete wegens laattijdige registratie 
oplopen (boete 25 euro). Bovendien wordt de verhuurder, althans wanneer het huurcontracten 
met betrekking tot de hoofdverblijfplaats betreft, gestimuleerd om de registratie te vragen 
doordat hij, zolang de registratie niet is uitgevoerd, geen beroep kan doen op de 
schadevergoedingen die het Burgerlijk Wetboek voorziet in geval van voortijdige beëindiging 
van het huurcontract door de huurder ’ (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2773/001, 
pp. 53-54). 
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 De in het geding zijnde bepaling werd als volgt toegelicht : 
 
 ‘ De wijziging van het Burgerlijk Wetboek brengt mee dat zolang de huurovereenkomst 
niet geregistreerd is, de huurder geen opzegtermijn moet respecteren en de verhuurder van de 
huurder de schadevergoeding wegens voortijdige opzeg van de huurovereenkomst niet zal 
kunnen eisen. Dit moet de verhuurder ertoe aanzetten de huurovereenkomst te doen 
registreren. Wel moet opgemerkt worden dat die incitant niet geldt voor alle huurcontracten 
als bedoeld in artikel 19, 3°, a) W. Reg. maar enkel voor de huurcontracten met betrekking tot 
de hoofdverblijfplaats van de huurder. Het is immers in het kader van laatstbedoelde soort 
huur dat de huurder het meest moet beschermd worden ’ (Parl. St., Kamer, 2006-2007, 
DOC 51-773/001, p. 56). 
 
 B.4.  Het verschil in behandeling tussen de partijen bij de huurovereenkomst voor een 
hoofdverblijfplaats berust op een objectief criterium, namelijk de duur van de 
huurovereenkomst voor bepaalde duur. 
 
 De beperking van de maatregel tot de huurovereenkomsten van negen jaar is bovendien 
redelijk verantwoord, vermits de sanctie voor de verhuurder bij niet-registratie van de 
huurovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op de regeling betreffende de 
opzeggingstermijn van de huurovereenkomsten en de bij die gelegenheid in voorkomend 
geval door de huurder verschuldigde opzeggingsvergoeding, een regeling waarvan de 
toepassing door artikel 3, § 6, tweede lid, uitdrukkelijk is uitgesloten met betrekking tot 
huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats van drie jaar of minder. 
 
 Er anders over oordelen zou immers de economie van de verschillende regeling van de 
huurovereenkomsten van negen jaar en die van ten hoogste drie jaar verstoren. 
 
 De wetgever vermocht overigens ervan uit te gaan dat de burgerrechtelijke gevolgen van 
de niet-registratie van de huurovereenkomst ernstiger waren bij huurovereenkomsten die 
worden aangegaan voor een lange termijn van negen jaar dan bij huurovereenkomsten voor 
beperkte duur, in welk geval de huurder zichzelf zou kunnen beschermen door zelf het 
initiatief tot kosteloze registratie te nemen. De maatregel heeft in dat opzicht dan ook geen 
onredelijke gevolgen. 
 
 B.5.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord ». 
 

 B.4.  De door de verwerende partij voor de verwijzende rechter in haar memorie met 

verantwoording aangevoerde argumenten zijn niet van dien aard dat zij dat besluit kunnen 

ontkrachten. De wetgever vermocht immers ervan uit te gaan dat de omstandigheden die de 

bescherming van de huurder en de sanctie voor het niet-registreren van de huurovereenkomst 

verantwoordden, in de regel losstaan van die waarin de huurovereenkomsten van korte duur 

worden gesloten : de duur van die laatste overeenkomsten maakt het immers doorgaans 

minder waarschijnlijk dat zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen die kunnen leiden tot de 

uitzetting van de huurder, dan wanneer het gaat om huurovereenkomsten van lange duur, 

waarbij het grotere aantal van die gebeurtenissen eenvoudigweg kan voortvloeien uit die duur. 
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 De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 



 8

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 3, § 6, tweede lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het 

Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende 

wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, gewijzigd bij 

artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4868 

 
 

Arrest nr. 51/2010 
van 29 april 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het 

Wetboek van strafvordering, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, 

en de rechters R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 17 december 2009 in zake het openbaar ministerie en de nv « Halen-
Frimeda », burgerlijke partij, tegen H.B. en D.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof 
is ingekomen op 9 februari 2010, heeft de Correctionele Rechtbank te Antwerpen de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 21ter VTSV de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in 
samenhang met art. 6.1 van het E.V.R.M., in die zin dat een ongelijkheid bestaat tussen 
enerzijds een verdachte en anderzijds een beklaagde, vermits de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling t.a.v. eerstgenoemde - wanneer vastgesteld wordt dat de redelijke 
termijn overschreden werd - bij toepassing van artikel 235bis S.V. verval van strafvordering 
kan uitspreken, terwijl de feitenrechter t.a.v. laatstgenoemde - wanneer hij vaststelt dat de 
redelijke termijn overschreden werd - deze sanctie niet zou kunnen uitspreken vermits als 
dusdanig niet voorzien in artikel 21ter VTSV ? ». 
 
 
 Op 23 februari 2010 hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 H.B. en D.M. worden vervolgd voor, onder meer, valsheid in geschriften. Voor de verwijzende rechter 
voeren zij aan dat de redelijke termijn is overschreden, aangezien er acht jaar zijn verstreken sinds zij voor het 
eerst in kennis werden gesteld van een mogelijke vervolging. Zij vragen bijgevolg dat het verval van de 
strafvordering wordt uitgesproken.  
 
 Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 8 april 2008 dient de kamer van inbeschuldigingstelling in het 
kader van de artikelen 235bis en 235ter van het Wetboek van strafvordering, bij de regeling van de rechtspleging 
uitspraak te doen over de overschrijding van de redelijke termijn. Het verval van de strafvordering is krachtens 
artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering één van de mogelijke sancties. In die sanctie is echter niet 
voorzien wat beklaagden betreft die voor de bodemrechter verschijnen, aangezien zij onderworpen zijn aan de 
procedure van artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering. Om die redenen stelt 
de Rechtbank de bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Er is geen enkele memorie met verantwoording ingediend door de partijen, naar aanleiding van de 
conclusies van de rechters-verslaggevers die hun met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 zijn toegestuurd.  
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- B - 

 

 B.1.1.  De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 21ter van de voorafgaande 

titel van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

schendt, doordat de vonnisrechter, wanneer hij vaststelt dat de redelijke termijn werd 

overschreden, niet de sanctie van het verval van de strafvordering kan uitspreken, terwijl de 

kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van 

strafvordering dat verval wel kan uitspreken. 

 

 B.1.2.  De door de verwijzende rechter gemaakte vergelijking betreft een interpretatie van 

artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering zoals die kon voortvloeien uit een arrest 

van het Hof van Cassatie van 8 april 2008 (Cass., 8 april 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 209). In 

dat arrest oordeelde het Hof : 

 

 « 10.  Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de kamer 
van inbeschuldigingstelling ambtshalve of op verzoek van een der partijen de regelmatigheid 
van de procedure bij de regeling van de rechtspleging en in de andere gevallen waarin ze 
kennisneemt van de zaak. 
 
 11.  Hieruit volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van 
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering kennisneemt van de zaak en bij die gelegenheid 
door de inverdenkinggestelde geroepen wordt uitspraak te doen over de overschrijding van de 
redelijke termijn en de gevolgen daarvan op het verdere verloop van de procedure, zij 
toepassing moet maken van artikel 235bis, § 1, § 2 en § 3, Wetboek van Strafvordering. Zij 
dient dan overeenkomstig dit artikel over dit geschilpunt dat de regelmatigheid van de 
procedure betreft, een debat op tegenspraak te houden en uitspraak te doen. De kamer van 
inbeschuldigingstelling is immers een nationale instantie tot dewelke de inverdenkinggestelde 
zich kan richten als bedoeld in artikel 13 EVRM ». 
 

 Dat arrest betekende een ommekeer ten opzichte van de vroegere rechtspraak, die stelde 

dat enkel de vonnisrechter uitspraak doet over de overschrijding van de redelijke termijn 

(Cass., 8 november 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 578), nadat die rechtspraak door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens expliciet was veroordeeld (EHRM, 25 september 2007, De 

Clerck t. België, §§ 84-85). 
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 B.1.3.  Aangezien artikel 235bis als enige mogelijke sancties de onontvankelijkheid of 

het verval van de strafvordering (artikel 235bis, § 5) en de nietigheid « van de handeling die 

erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging » 

(artikel 235bis, § 6) vermeldt, vermocht de verwijzende rechter redelijkerwijze ervan uit te 

gaan dat het onderzoeksgerecht dat de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, de 

onontvankelijkheid of het verval van de strafvordering kon uitspreken. Daarom stelde hij het 

Hof een vraag betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van 

strafvordering, dat de vonnisrechter die de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, 

niet een dergelijke mogelijkheid geeft. 

 

 B.1.4.  In drie recente arresten verduidelijkte het Hof van Cassatie evenwel zijn 

rechtspraak : 

 

 « Hieruit volgt dat het onderzoeksgerecht dat als nationale instantie bedoeld in artikel 13 
EVRM geroepen wordt om bij schending van het verdrag een passende rechtshulp te 
verlenen, vaststelt dat de redelijke termijn binnen dewelke eenieder het recht heeft op de 
berechting van zijn zaak, is overschreden, onaantastbaar oordeelt welke het passende 
rechtsherstel is. Het kan daartoe oordelen dat dit rechtsherstel in dat stadium van de 
rechtspleging is bereikt door de enkele vaststelling van de overschrijding van de redelijke 
termijn en dat de verwijzingsrechter dit gegeven in aanmerking zal nemen bij de beoordeling 
van de grond van de zaak » (Cass., 27 oktober 2009, P.09.0901.N). 
 
 « Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechtspleging, kan nochtans 
ook over de overschrijding van de redelijke termijn oordelen. 
 
 Alleen wanneer het oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn de 
bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar heeft 
aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke rechtsvordering 
meer mogelijk is, kan het hem van rechtsvervolging ontslaan. 
 
 Aldus wordt de verdachte overeenkomstig artikel 13 EVRM daadwerkelijke rechtshulp 
geboden om door het vonnisgerecht en eventueel, onder de hierboven vermelde beperking, 
door het onderzoeksgerecht een miskenning van zijn recht op een proces binnen redelijke 
termijn te doen vaststellen. 
 
 De kamer van inbeschuldigingstelling heeft evenwel niet de bevoegdheid om louter 
omwille van de overschrijding van de redelijke termijn het verval van de strafvordering uit te 
spreken waarbij dan nog de burgerlijke rechtsvordering zonder meer wordt ter zijde 
geschoven » (Cass., 24 november 2009, P.09.0930.N). 
 
 « Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn 
de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar heeft 
aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke rechtsvordering 
meer mogelijk is en hij van rechtsvervolging wordt ontslagen, moet het preciseren tegen 
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welke bewijsmiddelen en waarom de verdachte zich niet meer behoorlijk zou kunnen 
verdedigen. Deze motivering moet het Hof toelaten te toetsen of de kamer van 
inbeschuldigingstelling wettig heeft kunnen oordelen, zoals zij dat heeft gedaan » (Cass., 
24 november 2009, P.09.1080.N). 
 

 B.2.  De strekking van de in B.1.4 vermelde arresten heeft als gevolg dat het door de 

verwijzende rechter opgeworpen verschil in behandeling niet meer bestaat, aangezien in de 

hypothese van een overschrijding van de redelijke termijn die niet als gevolg heeft dat « de 

bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar zijn 

aangetast », de onderzoeksgerechten noch de vonnisgerechten vermogen het verval of de 

onontvankelijkheid van de strafvordering uit te spreken. 

 

 Ook in de hypothese van een overschrijding van de redelijke termijn die wel als gevolg 

heeft dat « de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en 

onherstelbaar zijn aangetast », bestaat er geen verschil in behandeling tussen de verdachte 

voor het onderzoeksgerecht en de beklaagde voor de vonnisrechter. De vonnisrechter dient 

immers, indien de bewijsvoering onmogelijk is geworden, de beklaagde vrij te spreken en, 

indien het recht van verdediging ernstig en onherstelbaar is aangetast, dient hij de 

onontvankelijkheid van de strafvordering vast te stellen. 

 

 B.3.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering schendt niet 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 april 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4747 

 
 

Arrest nr. 52/2010 
van 6 mei 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging (IGOV), ingesteld 

door het « Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt » en Luc Vanden Bosch. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 juli 2009 ter post aangetekende 
brief en ter griffie is ingekomen op 8 juli 2009, is beroep tot vernietiging ingesteld van het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke 
onderwijsvereniging (IGOV) (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2009) 
door het « Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt » en Luc Vanden Bosch, die keuze van 
woonplaats hebben gedaan te 1000 Brussel, Boudewijnlaan 20-21. 
 
 De vordering tot schorsing van hetzelfde decreet, ingesteld door dezelfde verzoekende 
partijen, is verworpen bij het arrest nr. 154/2009 van 13 oktober 2009, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2009. 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  L. Vanden Bosch, uit eigen naam en, met E. Roos, voor het « Vrij Syndicaat voor het 
Openbaar Ambt »; 
 
 .  Mr. P. Devers, advocaat bij de balie te Gent, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat het belang betreft 
 
 A.1.1.  De eerste verzoekende partij, het « Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt » (hierna : VSOA), 
voert ter staving van haar belang aan dat zij een vakorganisatie is die optreedt in het collectief belang van het 
personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde en gesubsidieerde instellingen die onderwijs 
verstrekken en in het individueel belang van de leden die tot het voormelde personeel behoren. Volgens haar valt 
ook het personeel van de intergemeentelijke onderwijsverenigingen hieronder. 
 



 3

 A.1.2.  De tweede verzoekende partij, Luc Vanden Bosch, beroept zich zowel op een functioneel als op een 
persoonlijk belang. Wat haar functioneel belang betreft, wijst die partij op het feit dat zij algemeen secretaris van 
de groep Onderwijs van het VSOA en algemeen ondervoorzitter van het VSOA is. Wat haar persoonlijk belang 
betreft, voert die partij aan dat zij een vast benoemd personeelslid is van het KTA Deurne. Indien die 
onderwijsinstelling betrokken zou worden in een intergemeentelijke onderwijsvereniging, zou Luc 
Vanden Bosch, zo voert hij aan, ter beschikking kunnen worden gesteld van een onderwijsvereniging.  
 
 A.1.3.1.  In haar memorie van wederantwoord voert de Vlaamse Regering aan dat het belang van de eerste 
verzoekende partij beperkt is tot het tweede middel, vermits enkel dat middel betrekking heeft op de 
prerogatieven van erkende vakorganisaties.  
 
 A.1.3.2.  De Vlaamse Regering vervolgt dat de tweede verzoekende partij geen belang heeft bij het eerste 
middel. In zoverre die partij zich op een functioneel belang beroept, zou dat belang, volgens de Vlaamse 
Regering, samenvallen met dat van de eerste verzoekende partij en derhalve beperkt zijn tot het tweede middel. 
Het aangevoerde persoonlijk belang zou, nog volgens de Vlaamse Regering, hypothetisch zijn, vermits niets erop 
wijst dat het KTA Deurne bij de oprichting van een intergemeentelijke onderwijsvereniging is betrokken.  
 
 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.2.1.1.  In het eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 24, § 2, van de 
Grondwet, dat bepaalt dat zo een gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil opdragen aan een of 
meer autonome organen, dit slechts kan bij decreet, aangenomen met een meerderheid van twee derden van de 
uitgebrachte stemmen. 
 
 Volgens die partijen geldt die vereiste voor de overdracht van bevoegdheden van het 
gemeenschapsonderwijs naar organen van een andere rechtspersoon, zoals de organen van een 
intergemeentelijke onderwijsvereniging die als opdracht heeft duidelijk omschreven onderwijsdoelstellingen te 
plannen, uit te voeren en te controleren of duidelijk omschreven ondersteunende diensten inzake onderwijs te 
verlenen aan deelnemers (artikel 6, § 1, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 28 november 2008 
betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging (IGOV) (hierna : het decreet van 28 november 2008)).  
 
 A.2.1.2.  Dat luidens de parlementaire voorbereiding de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke 
onderwijsvereniging beperkt zou zijn tot een uitvoeringsbevoegdheid, is volgens de verzoekende partijen zonder 
belang : ook de overdracht van uitvoeringsbevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap als inrichtende macht 
aan een andere rechtspersoon zou enkel bij bijzonder decreet kunnen geschieden. 
 
 A.2.2.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat de intergemeentelijke onderwijsvereniging een specifieke 
vorm van intergemeentelijke samenwerking is, waaraan de inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij 
onderwijs en/of van het gemeenschapsonderwijs kunnen deelnemen. Volgens haar bouwt het decreet voort op 
reeds bestaande, netoverschrijdende samenwerkingsverbanden, die evenwel niet over een eigen 
rechtspersoonlijkheid beschikken. 
 
 A.2.2.2.  De Vlaamse Regering beklemtoont dat de volledige onderwijsbevoegdheid bij de deelnemers aan 
de intergemeentelijke onderwijsvereniging blijft en wijst erop dat dit in de parlementaire voorbereiding (Parl. 
St., Vlaams Parlement, 2007-2008, nr. 1806/3, p. 4) uitdrukkelijk werd bevestigd. Ook kan er, volgens haar, geen 
sprake zijn van enige andere bevoegdheidsoverdracht : enkel een uitvoeringsbevoegdheid zou worden 
overgedragen. 
 
 A.2.2.3.  De verzoekende partijen antwoorden hierop dat er wel degelijk bevoegdheden worden 
overgedragen, inzonderheid op het vlak van het personeel. Zij zijn het niet eens met de stelling dat het 
onderwijspersoneel tewerkgesteld blijft bij de inrichtende machten die deelnemen aan de intergemeentelijke 
onderwijsvereniging. Zij wijzen erop dat artikel 11 van het bestreden decreet bepaalt dat alle deelnemers van de 
intergemeentelijke onderwijsvereniging de afspraken moeten goedkeuren « met betrekking tot het 
personeelsbeleid ten aanzien van de personeelsleden die worden ingezet op het niveau van de 
onderwijsvereniging ». 
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 A.2.2.4.  De Vlaamse Regering antwoordt dat het voormelde artikel 11 niet ertoe leidt dat de deelnemende 
inrichtende machten hun onderwijspersoneel ter beschikking stellen aan een intergemeentelijke 
onderwijsvereniging : die bepaling zou enkel betrekking hebben op het eigen personeel van de 
intergemeentelijke onderwijsvereniging.  
 
 A.2.3.1.  De Vlaamse Regering voert in ondergeschikte orde aan dat indien er al sprake zou zijn van een 
schending van artikel 24, § 2, van de Grondwet, die enkel zou zijn gelegen in de artikelen 3, 3°, en 4, § 1, derde 
lid, vierde gedachtestreepje, van het decreet van 28 maart 2008.  
 
 A.2.3.2.  De verzoekende partijen zijn het daarmee eens. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.3.1.1.  In het tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10 en 11, 
in samenhang gelezen met artikel 23, van de Grondwet. 
 
 A.3.1.2.  In een eerste onderdeel voeren die partijen aan dat het Vlaams Parlement bij decreet de collectieve 
arbeidsbetrekkingen in het onderwijs, met inbegrip van de intergemeentelijke onderwijsverenigingen, moet 
regelen. Doordat het bestreden decreet dat niet doet, zou het het in artikel 23 van de Grondwet vervatte 
wettigheidsbeginsel schenden. 
 
 A.3.1.3.  In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat het personeel van het 
gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd officieel onderwijs kan worden ingezet op het niveau van een 
intergemeentelijke onderwijsvereniging, terwijl de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités niet van toepassing zou zijn op de intergemeentelijke 
onderwijsverenigingen. Volgens hen zou daardoor sprake zijn van een aanzienlijke vermindering van het 
beschermingsniveau dat werd geboden op het ogenblik van de inwerkingtreding van artikel 23 van de Grondwet, 
zonder dat redenen van algemeen belang voorhanden zouden zijn. Zij besluiten dat artikel 23 van de Grondwet 
zou zijn geschonden. 
 
 A.3.2.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat een intergemeentelijke onderwijsvereniging een vereniging 
van gemeenten, zoals bedoeld in artikel 162 van de Grondwet, is. Volgens haar is de wet van 19 december 1974 
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van toepassing op alle 
personeelsleden van verenigingen van gemeenten, ongeacht of het gaat om zuivere, dan wel om gemengde 
intergemeentelijke verenigingen of samenwerkingsverbanden. Bijgevolg zou noch het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie, noch het standstill-beginsel zijn geschonden.  
 
 A.3.2.2.  Die partij herinnert ten overvloede eraan dat een intergemeentelijke onderwijsvereniging niet kan 
optreden als inrichtende macht en geen onderwijzend personeel kan tewerkstellen.  
 
 A.3.3.  De verzoekende partijen antwoorden dat de wet van 19 december 1974 een kaderwet is die de 
Koning de bevoegdheid opdraagt om te bepalen welke organen onder het toepassingsgebied van de wet vallen, 
wat is gebeurd bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Dat koninklijk besluit 
maakt, volgens die partijen, een onderscheid tussen, enerzijds, het gesubsidieerd personeel van de door de 
Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen die zijn opgericht door provinciale en 
gemeentelijke overheden en, anderzijds, het niet-gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen en het personeel van de niet-gesubsidieerde onderwijsinstellingen die zijn opgericht door 
provinciale en gemeentelijke overheden. Hieruit zou, volgens hen, voortvloeien dat de Koning niet langer 
bevoegd is om regelingen uit te vaardigen met betrekking tot de eerste categorie van personen. 
 
 Zij wijzen vervolgens erop dat de Vlaamse Gemeenschap voor het door haar gefinancierde en 
gesubsidieerde onderwijs nieuwe onderhandelingscomités heeft opgericht, maar dat dat niet is gebeurd voor de 
gemeentelijke onderwijsverenigingen, en dit bij gebrek aan een specifieke, decretale rechtsgrondslag.  
 
 A.3.4.  De Vlaamse Regering antwoordt dat, wanneer een decreet een gemeenschapsaangelegenheid regelt, 
dit niet uitsluit dat het een federale wetgeving onaangetast laat verder bestaan. Die partij herhaalt dat de wet van 
19 december 1974 van toepassing is op het eventuele eigen personeel van een intergemeentelijke 
onderwijsvereniging en dat een dergelijke vereniging nimmer onderwijspersoneel kan tewerkstellen. 
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- B - 

 

 Wat het bestreden decreet betreft 

 

 B.1.1.  Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 28 november 2008 betreffende de 

intergemeentelijke onderwijsvereniging (IGOV) (hierna : het decreet van 28 november 2008) 

voorziet in een nieuwe vorm van samenwerking in onderwijsaangelegenheden, namelijk de 

intergemeentelijke onderwijsvereniging. Artikel 4, § 1, van het decreet bepaalt 

dienaangaande :  

 

 « Indien twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid 
tot stand willen brengen om doelstellingen te verwezenlijken die behoren tot het 
beleidsdomein onderwijs en die verder worden omschreven in artikel 6 van dit decreet, dan 
richten zij hiervoor een onderwijsvereniging op. 
 
 De term onderwijsvereniging wordt steeds toegevoegd aan de naam. 
 
 Onverminderd andersluidende decretale bepalingen kunnen hieraan, naast gemeenten, 
uitsluitend deelnemen :  
 
 -  de onderwijsverenigingen, opgericht volgens dit decreet; 
 
 -  de inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs; en/of 
 
 -  de inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij onderwijs; en/of 
 
 -  de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs ». 
 

 B.1.2.  De intergemeentelijke onderwijsvereniging heeft als opdracht duidelijk 

omschreven onderwijsdoelstellingen te plannen, uit te voeren en te controleren of duidelijk 

omschreven ondersteunende diensten inzake onderwijs te verlenen aan de deelnemers 

(artikel 6, § 1, van het decreet van 28 november 2008). De deelnemers aan de 

intergemeentelijke onderwijsvereniging kunnen binnen de doelstellingen ervan voorzien in 

een beheersoverdracht die wordt geregeld in een beheersovereenkomst tussen de deelnemers 

en de onderwijsvereniging (artikel 6, § 2, van het decreet van 28 november 2008).  

 

 B.1.3.  In de parlementaire voorbereiding werd de oprichting van intergemeentelijke 

onderwijsverenigingen als volgt verantwoord :  
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 « De intergemeentelijke scholengemeenschappen en andere duurzame 
samenwerkingsverbanden binnen het stedelijk en gemeentelijk onderwijs beschikken 
momenteel niet over aangepaste procedures en organisatievormen om de bestaande en 
toekomstige bevoegdheden soepel en met de nodige flexibiliteit uit te kunnen oefenen. Het 
huidige wettelijk kader is ontoereikend. 
 
 Ter illustratie geven we volgend voorbeeld over de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna ‘ DIS ’) : enkel in de interlokale 
vereniging kunnen de inrichtende machten van het vrij, het provinciaal en het 
gemeenschapsonderwijs deelnemen, maar dan is er geen rechtspersoonlijkheid. 
 
 In de projectvereniging, dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging is er wel 
rechtspersoonlijkheid, maar kunnen er geen inrichtende machten van het vrij of het 
gemeenschapsonderwijs deelnemen. De provincies en hun scholen kunnen enkel deelnemen 
met een minderheidsinbreng. 
 
 Er bestaat dus zeker een behoefte aan een aangepaste structuur die voldoende rekening 
houdt met de specifieke behoeften van het onderwijs en die aan scholengemeenschappen of 
samenwerkingsverbanden waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, de nodige 
autonomie of rechtspersoonlijkheid geeft wanneer die noodzakelijk en wenselijk is. Ook het 
Gemeenschapsonderwijs (GO!) en andere inrichtende machten van het provinciaal onderwijs 
of van het gesubsidieerd vrij onderwijs moeten de gelegenheid krijgen om in deze structuur te 
participeren. 
 
 Om in deze behoefte te voorzien, is een nieuw wetgevend initiatief nodig dat rekening 
houdt met de specificiteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Vandaar dit voorstel 
van decreet betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2007-2008, nr. 1806/1, p. 2) 
 

 

 Wat de ontvankelijkheid betreft 

 

 B.2.1.  Naar luid van artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient de verzoekende partij voor het Hof een natuurlijke persoon of een 

rechtspersoon te zijn die doet blijken van een belang. De vakorganisaties, die feitelijke 

verenigingen zijn, hebben in beginsel niet de vereiste bekwaamheid om voor het Hof een 

beroep tot vernietiging in te stellen. Anders is het wanneer zij optreden in aangelegenheden 

waarvoor zij wettelijk als afzonderlijke entiteiten worden erkend en wanneer, terwijl hun 

optreden bij de wet is voorgeschreven, sommige aspecten daarvan in het geding zijn. In 

zoverre zij in rechte treden ter vernietiging van bepalingen die tot gevolg hebben dat aan hun 

prerogatieven wordt geraakt, moeten zulke organisaties voor de toepassing van artikel 2, 2°, 

van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met een persoon worden gelijkgesteld. 
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 B.2.2.  Te dezen verwijt de eerste verzoekende partij het bestreden decreet onder meer dat 

het niet in een vorm van collectief onderhandelen voorziet op het niveau van de 

intergemeentelijke onderwijsvereniging. 

 

 B.2.3.  Luidens artikel 2, § 1, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel kunnen de bevoegde 

administratieve overheden de in die bepaling vermelde aangelegenheden niet regelen « dan na 

onderhandeling met de representatieve vakorganisaties in de daartoe opgerichte comités ».  

 

 B.2.4.  In zoverre de eerste verzoekende partij aanvoert dat het bestreden decreet tot 

gevolg heeft dat, wat de intergemeentelijke onderwijsverenigingen betreft, de onderhandeling 

met de representatieve vakorganisaties niet langer zou zijn vereist, treedt zij in rechte ter 

vernietiging van bepalingen die tot gevolg zouden hebben dat aan haar prerogatieven zou 

worden geraakt. 

 

 B.3.1.  In zoverre de eerste verzoekende partij de vernietiging vordert van het bestreden 

decreet omdat die tot gevolg zou hebben dat de door een intergemeentelijke 

onderwijsvereniging bepaalde arbeidsvoorwaarden tot stand zouden komen zonder 

voorafgaande onderhandeling met een erkende vakorganisatie, doet zij blijken van het 

rechtens vereiste belang. 

 

 B.3.2.  Aangezien de eerste verzoekende partij het vereiste belang heeft aangetoond, dient 

niet te worden nagegaan of de tweede verzoekende partij over dat belang beschikt. 

 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.4.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat de verzoekende partijen geen belang zouden 

hebben bij het eerste middel.  

 

 B.4.2.  Daar het beroep tot vernietiging ontvankelijk is, hoeven de verzoekende partijen 

daarenboven geen blijk te geven van een belang bij het middel. 
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 B.5.  In het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat het bestreden decreet 

artikel 24, § 2, van de Grondwet schendt doordat het met een gewone meerderheid zou zijn 

aangenomen, terwijl, volgens die partijen, een meerderheid van twee derden van de 

uitgebrachte stemmen zou zijn vereist. 

 

 B.6.1.  Artikel 24, § 2, van de Grondwet bepaalt :  

 

 « Zo een gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil opdragen aan een of 
meer autonome organen, kan dit slechts bij decreet, aangenomen met een meerderheid van 
twee derden van de uitgebrachte stemmen ». 
 

 B.6.2.  In de parlementaire voorbereiding werd omtrent die bepaling het volgende 

verklaard :  

 

 « De voorgestelde tekst voorziet uitdrukkelijk dat een Gemeenschap - na de wijziging van 
artikel 59bis, § 2, eerste lid, 2, van de Grondwet - bevoegdheden als inrichtende macht van 
het huidig rijksonderwijs kan overdragen aan een of meerdere autonome organen. Zowel voor 
de goedkeuring als voor de wijziging van dit decreet is een tweederde meerderheid nodig.  
 
 De Vlamingen denken aan een overdracht aan een Autonome Raad voor het 
Rijksonderwijs en lokale scholenraden, die democratisch samengesteld worden uit mensen die 
gehecht zijn aan dit onderwijs en waarin de ideologische en filosofische verscheidenheid 
binnen de Vlaamse Gemeenschap tot uiting komt.  
 
 De Franstaligen zijn wel voorstander van een ruime decentralisatie maar willen de 
prerogatieven van de Minister als inrichtende macht van het rijksonderwijs behouden » 
(Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 100-1/1°, p. 3). 
 

 Bij de bespreking van die bepaling in de bevoegde Senaatscommissie werd het volgende 

hieraan toegevoegd :  

 

 « De Staatssecretaris voor Onderwijs verklaart dat wat de autonomie betreft, bedoeld in 
artikel 17, § 2, gesteld kan worden dat het autonoom orgaan alle bevoegdheden krijgt, vereist 
voor het uitoefenen van de inrichtende bevoegdheid zoals de overige inrichtende machten en 
zo de executieven vervangt voor de inrichting van het Rijksonderwijs. 
 
 Deze bevoegdheidsafstand bij decreet aan een autonoom orgaan, dient in een 
gedecentraliseerde publiekrechtelijke vorm tot stand te komen. Deze kan aldus alle onderwijs 
omvatten bedoeld in artikel 59bis, § 2, 2, zoals voorgesteld. 
 
 Dit orgaan moet door de Gemeenschappen in staat gesteld worden de waarborgen van 
artikel 17 te verzekeren.  
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 Bij de oprichting van het orgaan zal ook het administratief en financieel bestuur en het 
toezicht hierop geregeld worden door de Gemeenschapsraden » (Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, 
nr. 100-1/2°, p. 82). 
 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt nog dat de in artikel 24, § 2, van de Grondwet 

bepaalde bijzondere meerderheidsvereiste beoogt « een goede barrière » te vormen « om 

onophoudelijke wijzigingen bij elke verandering van politieke meerderheid tegen te houden » 

(Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 10/17-455/4, p. 40) en zodoende « een grotere stabiliteit te 

waarborgen » (ibid., p. 58). 

 

 B.7.  Er dient te worden nagegaan of het bestreden decreet voorziet in de overdracht van 

bevoegdheden als inrichtende macht aan een autonoom orgaan in de zin van artikel 24, § 2, 

van de Grondwet. 

 

 B.8.1.  De deelnemers aan de intergemeentelijke onderwijsvereniging kunnen binnen de 

doelstellingen ervan voorzien in een beheersoverdracht die wordt geregeld in een 

beheersovereenkomst tussen de deelnemers en de onderwijsvereniging. Voor de toepassing 

van het decreet wordt onder beheersoverdracht het volgende verstaan :  

 

 « het binnen de perken van de statuten toevertrouwen door de deelnemers van de 
uitvoering van de beslissingen van de onderwijsvereniging, in die zin dat de deelnemers zich 
het recht ontzeggen zelf nog dergelijke beslissingen te nemen. In het kader van hun 
eindverantwoordelijkheid behouden de deelnemers hun inspraak in het beheer van en de 
controle op de onderwijsvereniging overeenkomstig dit decreet » (artikel 3, 1°, van het 
decreet van 28 november 2008).  
 

 B.8.2.  In de parlementaire voorbereiding werd hieromtrent het volgende verklaard :  

 

 « Het gaat hier om een uitvoeringsbevoegdheid die wordt toevertrouwd en dus niet om 
een bevoegdheidsoverdracht (wat wettelijk trouwens niet zou kunnen). In het laatste geval zou 
de inrichtende macht immers niet meer over haar volheid van bevoegdheid beschikken. De 
eindverantwoordelijkheid blijft bij de deelnemers liggen. 
 
 Dat is niet noodzakelijk in tegenspraak met artikel 125novies, § 2, decreet basisonderwijs, 
dat het volgende bepaalt : ‘ Het schoolbestuur/de schoolbesturen kan/kunnen de 
beslissingsbevoegdheid inzake de in § 1 bedoelde aangelegenheden overdragen naar het 
niveau van de scholengemeenschap ’. De onderwijsvereniging heeft de mogelijkheid om 
binnen de perken van de beheersoverdracht zelf bepaalde beslissingen te nemen. De zaken die 
op het niveau van de deelnemers moeten blijven, zijn vermeld in artikel 11 van dit decreet. 
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 Dat is evenmin in tegenspraak met artikel 65, § 2, van het decreet secundair onderwijs dat 
bepaalt dat beheersoverdracht enkel mogelijk is ten aanzien van de bevoegdheden, bedoeld in 
artikel 71, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11°, van het decreet secundair onderwijs » (Parl. St., 
Vlaams Parlement, 2007-2008, nr. 1806/1, pp. 3-4).  
 

 Volgens één van de indieners van het voorstel van decreet dat tot het decreet van 

28 november 2008 heeft geleid, is de intergemeentelijke onderwijsvereniging een structuur 

met rechtspersoonlijkheid die kon worden vergeleken met de projectvereniging waarin het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voorziet, « zonder 

overdracht van het beheer van de onderwijsinstellingen zelf, maar wel toegankelijk voor alle 

andere inrichtende machten » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2007-2008, nr. 1806/3, p. 4). 

 

 B.8.3.  In zoverre luidens artikel 3, 1°, van het decreet van 28 november 2008 de 

deelnemers van een intergemeentelijke onderwijsvereniging zich het recht ontzeggen zelf nog 

beslissingen te nemen in aangelegenheden die door de onderwijsvereniging worden geregeld, 

vertrouwen de deelnemers van die onderwijsvereniging haar niet alleen de « uitvoering van 

beslissingen », maar ook het nemen van beslissingen toe. In de parlementaire voorbereiding 

van het decreet van 28 november 2008 wordt overigens uitdrukkelijk erkend dat de 

« onderwijsvereniging […] de mogelijkheid [heeft] om binnen de perken van de 

beheersoverdracht zelf bepaalde beslissingen te nemen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2007-

2008, nr. 1806/1, p. 3). 

 

 B.8.4.  De raad van bestuur van een intergemeentelijke onderwijsvereniging is, luidens 

artikel 10, § 7, van het decreet van 28 november 2008, bevoegd « voor alle aangelegenheden, 

behalve in de gevallen bepaald in de statuten en in artikel 11 waarvoor steeds de goedkeuring 

van de deelnemende gemeenten vereist is ». Het voormelde artikel 11 luidt :  

 

 « Volgende punten worden door alle deelnemers goedgekeurd :  
 
 -  de statutenwijzigingen;  
 
 -  de afspraken met betrekking tot het personeelsbeleid ten aanzien van de 
personeelsleden die worden ingezet op het niveau van de onderwijsvereniging;  
 
 -  de dotaties aan de onderwijsvereniging;  
 
 -  de toetreding van nieuwe leden;  
 
 -  het budget, de jaarrekening en het activiteitenverslag ». 
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 Met uitzondering van hetgeen in de statuten en in het voormelde artikel 11 is bepaald, 

worden beslissingen bij meerderheid genomen. De bestuurders van de gemeenten hebben de 

meerderheid van de stemrechten (artikel 10, § 4, van het decreet van 28 november 2008).  

 

 B.8.5.  Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de intergemeentelijke 

onderwijsvereniging de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen die de leden binden, 

zonder dat de instemming van alle leden is vereist. 

 

 B.8.6.  Ofschoon luidens het voormelde artikel 3, 1°, de deelnemers hun inspraak 

behouden in het beheer van en de controle op de onderwijsvereniging, vloeit uit het 

voorgaande voort dat er sprake is van een bevoegdheidsoverdracht in zoverre in de 

aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de intergemeentelijke onderwijsvereniging 

behoren, de beslissingsbevoegdheid aan de organen van die vereniging toekomen en dat, 

behalve in de gevallen bepaald in de statuten en in artikel 11 van het decreet van 28 november 

2008, die beslissingen kunnen worden genomen zonder dat alle deelnemers het ermee eens 

zijn.  

 

 B.9.1.  Luidens artikel 6, § 1, van het decreet van 28 november 2008 heeft de 

intergemeentelijke onderwijsvereniging als opdracht hetzij « duidelijk omschreven 

onderwijsdoelstellingen te plannen, uit te voeren en te controleren », hetzij « duidelijk 

omschreven ondersteunende diensten inzake onderwijs te verlenen aan de deelnemers ». 

Artikel 6, § 3, van hetzelfde decreet voegt hieraan toe dat « de bedoelde 

onderwijsdoelstellingen en ondersteunende diensten […] niet [kunnen] vallen onder 

flankerend onderwijsbeleid in de zin van het decreet betreffende het flankerend 

onderwijsbeleid op lokaal niveau ». 

 

 Luidens artikel 3 van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend 

onderwijsbeleid op lokaal niveau, wordt onder flankerend onderwijsbeleid verstaan « het 

geheel van acties van een lokale overheid om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en 

aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in 

samenwerking met de lokale actoren ». 

 



 12

 B.9.2.  De intergemeentelijke onderwijsverenigingen kunnen « ondersteunende diensten » 

verlenen aan de deelnemers. Uit die woorden blijkt voldoende dat het niet om de essentiële 

bevoegdheden van de inrichtende macht gaat maar enkel om aanvullende bevoegdheden. 

 

 B.9.3.  Daarnaast kan de intergemeentelijke onderwijsvereniging worden belast met het 

plannen, uitvoeren en controleren van « duidelijk omschreven onderwijsdoelstellingen ». Met 

uitzondering van artikel 6, § 3, van het bestreden decreet, dat bepaalt dat de 

onderwijsdoelstellingen in kwestie niet kunnen vallen onder het flankerend onderwijsbeleid in 

de zin van het voormelde decreet van 30 november 2007, wordt noch in het bestreden decreet, 

noch in de parlementaire voorbereiding ervan, nader omschreven wat dient te worden verstaan 

onder de onderwijsdoelstellingen die de intergemeentelijke onderwijsvereniging kan plannen, 

uitvoeren en controleren. Uit het onderscheid dat in artikel 6 wordt gemaakt tussen, enerzijds, 

onderwijsdoelstellingen en, anderzijds, ondersteunende diensten en flankerend 

onderwijsbeleid, blijkt alvast dat het niet louter om bevoegdheden gaat die niet essentieel zijn. 

 

 B.10.1.  De intergemeentelijke onderwijsvereniging neemt de vorm aan van een 

publiekrechtelijke  rechtspersoon (artikel 5 van het decreet van 28 november 2008). Het is een 

samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid (artikel 4 van het decreet van 28 november 

2008), onderscheiden van de gemeenten, de onderwijsverenigingen en de inrichtende machten 

die eventueel aan haar oprichting deelnemen.  

 

 B.10.2.  Zoals blijkt uit B.8, neemt de onderwijsvereniging beslissingen die de 

deelnemers binden, zonder dat die deelnemers in alle gevallen met die beslissingen moeten 

instemmen.  

 

 B.10.3.  Uit wat voorafgaat blijkt dat de intergemeentelijke onderwijsvereniging als een 

autonoom orgaan dient te worden beschouwd in de zin van artikel 24, § 2, van de Grondwet.  

 

 B.11.1.  Het bestreden decreet machtigt derhalve de inrichtende machten van het 

gemeenschapsonderwijs om bevoegdheden als inrichtende macht over te dragen aan een 

autonoom orgaan, namelijk een intergemeentelijke onderwijsvereniging. Een dergelijke 

machtiging dient te geschieden bij een met een meerderheid van twee derden van de 

uitgebrachte stemmen aangenomen decreet. 
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 B.11.2.  Er dient te worden vastgesteld dat, ook al komt het niet tot uiting in de titel van 

het bestreden decreet, het is aangenomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen (Hand., Vlaams Parlement, 19 november 2008, PLEN 11, p. 32). 

 

 Bijgevolg is aan de vereiste van artikel 24, § 2, van de Grondwet voldaan. 

 

 B.11.3.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.12.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11, in 

samenhang gelezen met artikel 23, van de Grondwet, doordat het bestreden decreet niet een of 

andere vorm van collectief onderhandelen organiseert binnen de intergemeentelijke 

onderwijsvereniging (eerste onderdeel), waardoor er sprake zou zijn van een wezenlijke 

achteruitgang in vergelijking met het op 1 januari 1994 van toepassing zijnde recht (tweede 

onderdeel).  

 

 B.13.  Artikel 23 van de Grondwet bepaalt :  

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
 Die rechten omvatten inzonderheid  : 
 
 1°  het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo 
hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en 
een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; 
 
 […] ». 
 

 B.14.  Zonder te moeten nagaan of artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet 

rechtstreekse werking heeft in zoverre het het recht op overleg en collectief onderhandelen 

waarborgt, en zonder te moeten nagaan of die bepaling te dezen een standstill-verplichting 
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impliceert die eraan in de weg zou staan dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau in 

aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen die verband houden met het 

algemeen belang, voorhanden zijn, stelt het Hof vast dat, bij ontstentenis van een afwijkende 

regeling, op de personeelsleden van de intergemeentelijke onderwijsvereniging de bestaande 

regelgeving inzake collectieve arbeidsbetrekkingen van toepassing blijft. Bijgevolg wordt wel 

degelijk in een vorm van collectief onderhandelen voorzien en is er geen sprake van een 

aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau. 

 

 B.15.  Het tweede middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 6 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4767 en 4788 

 
 

Arrest nr. 53/2010 
van 6 mei 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, 

zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 

erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, gesteld door de 

Politierechtbank te Brugge en de Politierechtbank te Kortrijk. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman en E. Derycke, en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij vonnis van 1 september 2009 in zake Stefaan Desloovere tegen de vzw « Belgisch 
Bureau van de Autoverzekeraars », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 9 september 2009, heeft de Politierechtbank te Brugge de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt art. 162bis Sv, zoals ingevoegd door de wet van 21 april 2007 [betreffende de 
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat], 
het gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in art. 10 en 11 van de Grondwet, doordat het 
voorziet dat in een vonnis uitgesproken door een strafrechtbank enkel de beklaagde en de 
personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn veroordeeld worden tot het 
betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding en dus niét het vrijwillig 
tussenkomend Belgisch Bureau voor Autoverzekeraars, terwijl deze laatste in een vonnis 
uitgesproken door een burgerlijke rechtbank wel moet (minstens kan) veroordeeld worden tot 
het betalen van de rechtsplegingsvergoeding zodra ze wordt aangemerkt als ‘ in het ongelijk 
gestelde partij ’, en dit alles in de hypothese dat de strafrechtbank enkel deze vrijwillig 
tussenkomende partij heeft veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 8 oktober 2009 in zake het openbaar ministerie tegen 
M. Vandendriessche en S. Mauroo, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 21 oktober 2009, heeft de Politierechtbank te Kortrijk de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 162bis 1e lid van het Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoerd door 
de wet van 21 april 2007 [betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 
verbonden aan de bijstand van een advocaat], het gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het voorziet dat in een vonnis uitgesproken door 
een strafrechtbank enkel de beklaagde en de personen die voor het misdrijf burgerlijk 
aansprakelijk zijn veroordeeld worden tot het betalen aan de burgerlijke partij van de 
rechtsplegingsvergoeding en dus niet de vrijwillig tussenkomende partij terwijl deze laatste in 
een vonnis uitgesproken door een burgerlijke rechtbank wel moet (minstens kan) veroordeeld 
worden tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding zodra ze wordt aangemerkt als ‘ in 
het ongelijk gestelde partij ’, en dit alles in de hypothese dat de vrijwillig tussenkomende 
partij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds betreft dat veroordeeld wordt tot het 
betalen van een schadevergoeding krachtens de artikelen 19bis-2 2° en 19bis-17 van de wet 
van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4767 en 4788 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft in iedere zaak een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. F. Tulkens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 In de zaak nr. 4767 vordert de eiser voor de verwijzende rechter een vergoeding van de schade ten gevolge 
van een verkeersongeval. Krachtens artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering vordert hij tevens de 
betaling van een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de vzw « Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars », 
vrijwillig tussenkomende partij. De verwijzende rechter refereert aan arresten van het Hof van Cassatie waarin 
wordt geoordeeld dat de tussenkomende partij niet tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de 
burgerlijke partij kan worden veroordeeld (Cass., 2 december 2008, Arr. Cass., 2008, nr. 686; Cass., 4 maart 
2009, P.08.1682.F). Hij wijst tevens op het arrest nr. 70/2009 van 23 april 2009, waarin het Grondwettelijk Hof 
heeft geoordeeld dat die omstandigheid het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet schendt, maar hij 
merkt op dat het Hof zijn onderzoek in dat arrest heeft beperkt tot de hypothese waarin de beklaagde en diens 
verzekeraar in solidum tot het betalen van een schadevergoeding zijn veroordeeld. Daarom heeft de verwijzende 
rechter, in drie andere bodemgeschillen, waarbij enkel de vrijwillig tussenkomende verzekeraar wordt 
veroordeeld, nieuwe prejudiciële vragen gesteld (zaken nrs. 4695, 4701 en 4709) die op die laatste hypothese 
betrekking hebben. Hij verwijst tevens naar het arrest nr. 110/2009 van 9 juli 2009. De verwijzende rechter 
merkt daarbij op dat in de huidige zaak een specifiek bijkomend element aan de orde is, zodat de redenering van 
het Hof in dat arrest niet voor de huidige zaak lijkt te gelden : het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars is 
geen « verzekeraar » waarop artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
van toepassing is, maar een partij die wordt aangesproken op grond van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Vervolgens stelt de verwijzende 
rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
 
 In de zaak nr. 4788 vordert de burgerlijke partij, slachtoffer van een verkeersongeval, de veroordeling in 
solidum van een beklaagde en van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussenkomende partij, 
tot betaling van, onder meer, een rechtsplegingsvergoeding. Volgens het Gemeenschappelijk Waarborgfonds laat 
artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering niet toe dat een vrijwillig tussenkomende partij tot een 
rechtsplegingsvergoeding wordt veroordeeld, zoals het Hof van Cassatie in zijn arrest van 2 december 2008 heeft 
geoordeeld. Bovendien beroept de burgerlijke partij zich ten onrechte op het arrest nr. 70/2009 van het 
Grondwettelijk Hof : het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is geen « verzekeraar » waarop de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst van toepassing is. Bijgevolg zijn de kosten van rechtsbijstand 
van de benadeelden, door wie het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in strafzaken kan worden 
aangesproken, niet op dat Fonds verhaalbaar. Mede op grond van de artikelen 19bis-2, 2°, en 19bis-17 van de 
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen volgt 
de verwijzende rechter die zienswijze. Dan rijst de vraag naar de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, van artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, door uit te sluiten dat het vrijwillig 
tussenkomend Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in een strafprocedure tot het betalen van een 
rechtsplegingsvergoeding kan worden veroordeeld, terwijl zulk een veroordeling in een procedure voor de 
burgerlijke rechter wel mogelijk is. Vervolgens stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Volgens de Ministerraad wenst de verwijzende rechter, in de zaak nr. 4767, een antwoord op de vraag 
of het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden, in zoverre een benadeelde die een vordering 
voor de burgerlijke rechter instelt een rechtsplegingsvergoeding van de vrijwillig tussenkomende verzekeraar, te 
dezen het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars, kan verkrijgen, terwijl een benadeelde voor een 
strafrechtbank geen rechtsplegingsvergoeding van de vrijwillig tussenkomende verzekeraar zou kunnen 
verkrijgen. 
 
 In de arresten nrs. 70/2009, 110/2009 en 146/2009 heeft het Hof zich reeds over de problematiek van de 
tussenkomende partijen in strafzaken uitgesproken. In zijn arrest nr. 70/2009 van 23 april 2009 oordeelde het 
Hof, als antwoord op een nagenoeg identieke vraag van dezelfde verwijzende rechter, dat aangezien de 
politierechtbank zelf oordeelt dat zij, indien zij in burgerlijke zaken zitting zou houden, de beklaagde en diens 
verzekeraar in solidum tot een schadevergoeding en een rechtsplegingsvergoeding zou kunnen veroordelen, er 
voor de politierechtbank evenmin een beletsel bestaat om dezelfde veroordelingen uit te spreken met toepassing 
van artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, ook al voorziet 
artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering niet expliciet in die hypothese. Dezelfde vaststelling geldt 
mutatis mutandis voor onderhavige zaak. Het gegeven dat het Hof, in dat arrest, zijn onderzoek heeft beperkt tot 
de hypothese waarbij de verzekeraar en de verzekerde in solidum worden veroordeeld, doet daaraan geen 
afbreuk. Uit het voormelde artikel 89, § 5, volgt dat de strafrechter, op grond van dwingende bepalingen van het 
verzekeringsrecht, de verzekeraar tot een rechtsplegingsvergoeding kan veroordelen. Het feit dat de burgerlijke 
vordering enkel lastens de verzekeraar werd ingesteld, speelt daarbij geen enkele rol. Zodra de verzekeraar in 
een geding tussenkomt, geschiedt zulks onder dezelfde voorwaarden als zou de vordering voor de burgerlijke 
rechter zijn gebracht. 
 
 Het gegeven dat te dezen het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars vrijwillig tussenkomt in plaats van 
een andere verzekeringsmaatschappij, vormt geen beletsel voor de toepassing van het voormelde artikel 89, § 5. 
In de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars met een verzekeraar moet 
worden gelijkgesteld. In zijn arrest nr. 146/2009 van 17 september 2009 maakt het Hof evenmin een onderscheid 
tussen een « gewone » verzekeraar en het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. De arresten van het Hof 
van Cassatie van 2 december 2008 en 4 maart 2009 doen volgens de Ministerraad geen afbreuk aan zijn 
uiteenzetting. In die arresten deed het Hof van Cassatie immers enkel uitspraak over artikel 162bis van het 
Wetboek van strafvordering, en niet over artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst. 
 
 A.2.  In de zaak nr. 4788 voert de Ministerraad een mutatis mutandis zelfde verweer als in de zaak nr. 4767. 
Hij merkt op dat de wetgever met betrekking tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, in de voormelde 
wet van 21 november 1989, in een specifieke juridische basis heeft voorzien die analoog is aan artikel 89, § 5, 
van de voormelde wet van 25 juni 1992. Uit artikel 19bis-17 van de wet van 21 november 1989 volgt dat de 
strafrechter, op grond van dwingende bepalingen van het verzekeringsrecht, het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds tot een rechtsplegingsvergoeding kan veroordelen, ofschoon artikel 162bis van het 
Wetboek van strafvordering niet uitdrukkelijk bepaalt dat een tussenkomende partij daartoe kan worden 
veroordeeld. Het arrest van het Hof van Cassatie van 2 december 2008 doet geen afbreuk aan de uiteenzetting 
van de Ministerraad, vermits het Hof van Cassatie zijn onderzoek in dat arrest beperkte tot een letterlijke lezing 
van artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zonder daarbij rekening te houden met artikel 89, § 5, 
van de voormelde wet van 25 juni 1992, wat de verzekeringsmaatschappijen betreft, en met artikel 19bis-17 van 
de voormelde wet van 21 november 1989, wat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds betreft. 
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- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 162bis van het Wetboek van 

strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.  

Die bepaling wijzigt, samen met de artikelen 8, 10, 11 en 12, verschillende bepalingen van het 

Wetboek van strafvordering, teneinde het beginsel van de verhaalbaarheid gedeeltelijk uit te 

breiden tot de door de strafgerechten berechte zaken. 

 

 B.1.2.  Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering bepaalt : 

 

 « Ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, veroordeelt hen tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
 De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld 
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het 
vonnis ». 
 

 B.2.  Uit het vonnis in de zaak nr. 4767 waarbij het Hof wordt ondervraagd, blijkt dat, in 

tegenstelling tot de vonnissen waarbij het Hof in zijn arrest nr. 70/2009 van 23 april 2009 

werd ondervraagd, de verwijzende rechter niet de beklaagde en diens verzekeraar, vrijwillig 

tussenkomende partij, in solidum heeft veroordeeld tot het vergoeden van de burgerlijke 

partijen, maar dat bij de afhandeling van de burgerrechtelijke gevolgen van de strafrechtelijke 

veroordelingen enkel de verzekeraar betrokken was, en niet de veroordeelde. 

 

 B.3.  Het Hof beperkt zijn onderzoek in de zaak nr. 4767 tot de hypothese waarin, nadat 

het strafgerecht de verzekerde strafrechtelijk heeft veroordeeld, deze niet verder bij de 

afhandeling van de burgerlijke belangen wordt betrokken, zodat enkel de verzekeraar wordt 

veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. In die hypothese zou, volgens de 

verwijzende rechter, geen rechtsplegingsvergoeding kunnen worden toegekend lastens de 

verzekeraar. 
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 B.4.  Artikel 82, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst bepaalt : 

 

 « De verzekeraar betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de kosten betreffende 
burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en de 
deskundigen, maar alleen in zover die kosten door hem of met zijn toestemming zijn gemaakt 
of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten 
niet onredelijk zijn gemaakt ». 
 

 B.5.1.  Artikel 89, § 5, van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht, kan de 
verzekeraar door de benadeelde of door de verzekerde in de zaak worden betrokken en kan hij 
vrijwillig tussenkomen, onder dezelfde voorwaarden als zou de vordering voor het burgerlijk 
gerecht gebracht zijn, maar het strafgerecht kan geen uitspraak doen over de rechten die de 
verzekeraar kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer ». 
 

 B.5.2.  Het gegeven dat de vzw « Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars » (zaak 

nr. 4767) vrijwillig tussenkomt, staat de toepassing van het voormelde artikel 89, § 5, niet in 

de weg.  

 

 Overeenkomstig artikel 19bis-1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen vergoedt dat Bureau de 

schade aan een slachtoffer van een verkeersongeval, indien het ongeval, zoals in het 

bodemgeschil, door een buitenlands motorrijtuig wordt veroorzaakt. In artikel 2, § 2, van 

dezelfde wet wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het Bureau met een verzekeraar moet 

worden gelijkgesteld. 

 

 B.5.3.  Wat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds betreft (zaak nr. 4788), voorziet 

de voormelde wet van 21 november 1989 in een regeling die soortgelijk is aan die van 

artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992.   

 

 Artikel 19bis-17 van de wet van 21 november 1989 bepaalt :  

 

 « Wanneer de burgerlijke vordering tot vergoeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade wordt ingesteld voor het strafgerecht, kan het Fonds door de benadeelde 
in het geding worden geroepen en kan het ook vrijwillig tussenkomen onder dezelfde 
voorwaarden als wanneer de vordering voor het burgerlijk gerecht was gebracht. Wanneer, 



 7

ingeval van niet-verzekering, het Fonds is overgegaan tot vergoeding van de schade, kan het 
zich burgerlijke partij stellen tegen de aansprakelijke persoon. 
 
 Het Fonds en de aansprakelijke persoon kunnen zich laten vertegenwoordigen onder 
dezelfde voorwaarden als de burgerlijk aansprakelijke partij ». 
 

 B.6.  Krachtens artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek neemt de politierechtbank 

kennis van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval. 

 

 B.7.  Aangezien, zoals de verwijzende rechter in de zaak nr. 4767 opmerkt, de 

politierechtbank, indien zij zitting zou houden in burgerlijke zaken, de verzekeraar zou 

kunnen veroordelen tot een schadevergoeding en tot de rechtsplegingsvergoeding van 

artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, kan zij, wanneer zij uitspraak doet over de 

burgerlijke rechtsvordering terwijl zij zitting houdt in strafzaken, dezelfde veroordelingen 

uitspreken met toepassing van artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992, ook al voorziet 

artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering niet expliciet in die hypothese (Cass., 

4 maart 2009, P.08.1682.F). 

 

 B.8.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het in de prejudiciële vragen vermelde verschil in 

behandeling niet bestaat. 

 

 B.9.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de 

wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden 

aan de bijstand van een advocaat, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4752 

 
 

Arrest nr. 54/2010 
van 12 mei 2010 

 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 17 juli 2009 in zake de nv « Bank van De Post » tegen Nicole Mouton, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 juli 2009, heeft het 
Arbeidshof te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, in die zin geïnterpreteerd dat het alleen toestaat de periodes die zijn 
gepresteerd in het kader van een arbeidsovereenkomst, met uitsluiting van de periodes die 
daarvóór onder statuut zijn gepresteerd, in aanmerking te nemen voor de vaststelling van de 
anciënniteit met het oog op de berekening van de opzeggingstermijn van de werknemer, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de werknemer die gedurende een deel van 
zijn tewerkstelling onder statuut heeft gewerkt anders behandelt dan diegene die uitsluitend in 
het kader van een arbeidsovereenkomst heeft gewerkt, terwijl beiden tijdens hun hele 
tewerkstelling aan het gezag van de werkgever waren onderworpen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Bank van De Post », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1000 Brussel, Anspachlaan 1; 
 
 -  Nicole Mouton, wonende te 5575 Vencimont, rue du Moulin 25; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Bank van De Post » heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 9 februari 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 2 maart 2010 na Nicole Mouton en de Bank van De Post 
te hebben uitgenodigd het Hof in een uiterlijk op 24 februari 2010 in te dienen en binnen 
dezelfde termijn aan de andere partijen mede te delen aanvullende memorie hun standpunt te 
kennen te geven ten aanzien van de omstandigheden van het ontslag van Nicole Mouton uit 
haar statutaire betrekking bij De Post op 17 april 2000 en haar indienstneming bij de Bank 
van De Post vanaf 1 mei 2000, en na de partijen eveneens te hebben uitgenodigd het Hof in 
een uiterlijk op 24 februari 2010 in te dienen aanvullende memorie, waarvan zij binnen 
dezelfde termijn een afschrift uitwisselen, hun standpunt te kennen te geven ten aanzien van 
het eventuele bestaan van bijzondere bepalingen die de overname, door de Bank van De Post, 
van voorheen door De Post tewerkgestelde personeelsleden regelen en, inzonderheid, wat de 
valorisatie van een statutaire anciënniteit in de aan de verwijzende rechter voorgelegde 
hypothese betreft. 
 
 Nicole Mouton en de nv « Bank van De Post » hebben aanvullende memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Joassart, tevens loco Mr. D. Votquenne, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de nv « Bank van De Post »; 
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 .  Mr. C. Vanwelde, advocaat bij de balie te Brussel, voor Nicole Mouton; 
 
 .  Mr. I. Ficher loco Mr. G. Demez, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 
 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Nicole Mouton, ontslagen door de nv « Bank van De Post », heeft aan de Arbeidsrechtbank te Brussel 
gevraagd dat haar voormalige werkgever wordt veroordeeld tot de betaling van een compenserende 
opzeggingsvergoeding en van een vergoeding tot herstel van de veroorzaakte schade. 
 
 Nadat de Arbeidsrechtbank, bij vonnis van 11 januari 2007, de nv « Bank van De Post » heeft veroordeeld 
tot de betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding, stelt die partij tegen dat vonnis hoger beroep in 
voor het Arbeidshof te Brussel. 
 
 Nadat het Arbeidshof de vraag heeft besproken of, enerzijds, De Post en de nv « Bank van De Post » 
moeten worden beschouwd als dezelfde werkgever in de zin van artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten en of, anderzijds, de statutaire anciënniteit die Nicole Mouton bij De Post 
heeft verworven in aanmerking moet worden genomen, beslist het dat, alvorens zich ten gronde uit te spreken, 
het Hof moet worden ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de 
stelling die de nv « Bank van De Post » verdedigt en die in de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag is 
opgenomen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Volgens de nv « Bank van De Post » wordt het Hof ondervraagd over een verschil in behandeling 
tussen de werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst en de statutaire werknemer. In haar memorie van 
antwoord bevestigt die partij dat de twee met elkaar te vergelijken categorieën wel degelijk de werknemers in het 
kader van een arbeidsovereenkomst die voorheen statutair zijn geweest en de werknemers in het kader van een 
arbeidsovereenkomst gedurende de hele tewerkstelling zijn; de vergelijking heeft dus betrekking op de 
hoedanigheid van statutair of van contractueel gedurende een periode vóór de arbeidsbetrekking en zou dus 
neerkomen op een vraag naar het verschil in behandeling tussen werknemers in het kader van een 
arbeidsovereenkomst en statutaire werknemers. 
 
 Die partij verwijst naar de rechtspraak van het Hof in verband met het onderscheid tussen arbeiders en 
bedienden, en in het bijzonder naar het arrest nr. 56/93, en leidt hieruit af dat het niet coherent zou zijn de 
situatie van de statutaire werknemer en die van de contractuele werknemer te vergelijken vanuit de beperkte 
invalshoek van de berekening van de anciënniteit; tussen die beide categorieën van werknemers zou immers 
« een zeer groot aantal verschillen in behandeling bestaan ». 
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 A.2.  De nv « Bank van De Post » vraagt zich vervolgens af welk doel de wetgever nastreefde toen hij, in 
artikel 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de onder statuut tewerkgestelde 
werknemers heeft uitgesloten : uit de parlementaire voorbereiding zou blijken dat die uitsluiting te verklaren is 
door de grotere bescherming die die werknemers, met name op het vlak van de vastheid van betrekking, 
genieten. Dat gunstigere stelsel zou verantwoorden dat, daartegenover, de onder dat stelsel gepresteerde jaren 
niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de anciënniteit bij het ontslag van een contractuele 
werknemer. In haar memorie van antwoord merkt de nv « Bank van De Post » op dat, hoewel het niet in 
aanmerking nemen van de statutaire anciënniteit niet gunstig is voor de werknemer die voorheen onder statuut 
tewerkgesteld was, nagenoeg alle andere verschillen in behandeling tussen statutairen en contractuelen in het 
voordeel van de statutairen spelen. 
 
 A.3.  De nv « Bank van De Post » onderstreept vervolgens dat, in de praktijk, de gevallen waarin het statuut 
is beëindigd of is opgeschort, behoudens bijzondere hypothesen, uitgaan van de werknemer – namelijk het 
ontslag, de pensionering of de afzetting. 
 
 In de hypothese van een ontslag – hypothese die is voorgelegd aan de verwijzende rechter -, ziet de 
werknemer, door de afstand van het statuut, eveneens af van de in dat kader verworven anciënniteit; zij voegt 
eraan toe dat een dergelijk ontslag niet zou kunnen worden geacht onder dwang te zijn verkregen, gelet op de 
vastheid van betrekking van de statutaire werknemer. 
 
 In de hypothese van een pensionering, gevolgd door een nieuwe aanwerving in het kader van een 
arbeidsovereenkomst, zouden de gevolgen van een eerdere statutaire anciënniteit slechts gering zijn, aangezien 
artikel 83 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat de opzeggingstermijn niet meer dan zes maanden mag 
bedragen. 
 
 Ten slotte, in de – weinig waarschijnlijke – hypothese van een afzetting gevolgd door een nieuwe 
aanwerving in het kader van een arbeidsovereenkomst, zou niets verantwoorden dat de statutaire anciënniteit in 
aanmerking wordt genomen. 
 
 A.4.1.  In antwoord op de eerste vraag van het Hof, over de omstandigheden van het ontslag van Nicole 
Mouton uit haar statutaire betrekking, merkt de nv « Bank van De Post » in haar aanvullende memorie in de 
eerste plaats op dat zijzelf en De Post in 1997 een principiële overeenkomst hebben gesloten over de prioritaire 
aanwerving van personeel komende van De Post door de nv « Bank van De Post », overeenkomst die met name 
voorziet in de terbeschikkingstelling van personeel aangeworven onder het personeel van De Post, in het kader 
van opdrachten met een oorspronkelijke duur van 3 jaar; het is in dat kader dat Nicole Mouton vanaf 9 november 
1998 tijdelijk is gedetacheerd bij de nv « Bank van De Post ». 
 
 De nv « Bank van De Post » merkt vervolgens op dat Nicole Mouton op 12 januari 2000 haar schriftelijk de 
toestemming heeft gevraagd om haar definitieve overeenkomst voortijdig te ondertekenen. Naar aanleiding van 
die vraag heeft zij op 17 april 2000 een brief ondertekend waarmee zij « vrijwillig ontslag » nam en op 25 april 
2000 een arbeidsovereenkomst gesloten met de nv « Bank van De Post », die voorzag in haar aanwerving vanaf 
1 mei 2000 voor onbepaalde duur. 
 
 Volgens de nv « Bank van De Post » zou hieruit voortvloeien dat Nicole Mouton haar statutaire 
arbeidsbetrekking met de nv « Bank van De Post » bewust en uit eigen initiatief heeft beëindigd. Terwijl de duur 
van haar detachering 3 jaar bedroeg, overeenkomstig het voormelde principiële akkoord, zou haar vervroegd 
ontslag aantonen dat Nicole Mouton bewust een einde willen maken aan haar statutaire betrekking in dienst van 
De Post; in de memorie wordt eraan toegevoegd dat de bewoordingen van haar ontslagbrief geen enkele twijfel 
zouden laten bestaan over het feit dat zij zich bewust was van de gevolgen van dat ontslag. 
 
 A.4.2.  In antwoord op de tweede vraag van het Hof, over het eventuele bestaan van bijzondere bepalingen 
tot regeling van de overname, door de nv « Bank van De Post », van personeelsleden die voordien waren 
tewerkgesteld door De Post en, in het bijzonder, wat betreft de inaanmerkingneming van een statutaire 
anciënniteit, zet de nv « Bank van De Post » uiteen dat, voor zover zij weet, geen enkele wettelijke of 
reglementaire bepaling bestaat die de overname regelt, door de nv « Bank van De Post », van personeelsleden 
die voordien waren tewerkgesteld door De Post. Er bestaan alleen contractuele bepalingen, vervat in de 
voormelde overeenkomst gesloten tussen De Post en de nv « Bank van De Post », die met name voorziet in de 
terbeschikkingstelling waarvan Nicole Mouton gebruik heeft gemaakt; die overeenkomst voorziet daarentegen in 
geen enkele inaanmerkingneming van de anciënniteit bij De Post in geval van definitieve aanwerving door de 
nv « Bank van De Post ». 
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 A.5.  Tot slot is de nv « Bank van De Post » van mening dat artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 
1978 niet in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.6.  De Ministerraad merkt in de eerste plaats op dat de in het geding zijnde bepaling de regel bevestigt 
van de veranderlijkheid van de opzeggingstermijn naar gelang van de dienstanciënniteit, regel die voorvloeit uit 
de wet van 7 augustus 1922 op het bediendencontract, zoals gewijzigd bij de wet van 11 maart 1954. Er zou 
bijgevolg moeten worden verwezen naar de parlementaire voorbereiding van die twee wetten, teneinde het doel 
af te bakenen dat de wetgever bij de aanneming van die regel nastreefde, en in het licht waarvan de in het geding 
zijnde bepaling moet worden geïnterpreteerd. Uit de uittreksels van de parlementaire voorbereiding van de 
wetten van 7 augustus 1922 en van 11 maart 1954 die de Ministerraad aanhaalt, zou blijken dat het doel van de 
wetgever, met het verlengen van de opzeggingstermijn op basis van de dienstanciënniteit, erin bestond de trouw 
van de werknemer aan de onderneming te belonen. 
 
 A.7.1.  De Ministerraad merkt vervolgens op dat de tekst van artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 
1978 geen uitsluitsel biedt, vermits daarin gebruik wordt gemaakt van de begrippen « anciënniteit » en « dienst 
bij dezelfde werkgever », zonder enige toelichting in verband met de hoedanigheid waarin die anciënniteit moet 
zijn verworven. 
 
 A.7.2.1.  De interpretatie waarop de prejudiciële vraag steunt en die erin bestaat geen rekening te houden 
met de in de hoedanigheid van statutaire ambtenaar gepresteerde arbeidsperiodes, zou volgens de Ministerraad 
niet kunnen worden gevolgd, daar zij een verschil in behandeling doet ontstaan tussen twee categorieën van 
personen die zich in vergelijkbare situaties bevinden : enerzijds, de werknemer die door dezelfde werkgever 
uitsluitend in het kader van een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld en, anderzijds, de werknemer die, zoals 
Nicole Mouton, in het kader van een arbeidsovereenkomst was tewerkgesteld op het ogenblik van haar ontslag, 
maar gedurende een groot deel van haar loopbaan door dezelfde werknemer is tewerkgesteld onder statuut; om 
dat verschil in behandeling te doen verdwijnen, zou de in het geding zijnde bepaling « in tegenovergestelde 
betekenis moeten worden geïnterpreteerd dan die welke in het kader van de gestelde prejudiciële vraag wordt 
voorgesteld ». 
 
 A.7.2.2.  In haar memorie van antwoord is de nv « Bank van De Post » evenwel van mening dat de 
Ministerraad « bijzonder weinig zegt » over de redenen waarom, volgens hem, artikel 82 in de door de bank 
voorgestelde interpretatie discriminerend zou zijn. 
 
 A.7.3.  De door de Ministerraad verdedigde interpretatie zou, volgens hem, moeten worden gevolgd, temeer 
daar zij beantwoordt aan het doel van de wetgever, die, met de verlenging van de opzeggingstermijn op basis van 
de dienstanciënniteit, de trouw van de werknemer aan de onderneming heeft willen belonen. De Ministerraad 
ziet niet in waarom de periodes van tewerkstelling onder statuut niet zouden moeten worden beschouwd als de 
uiting van een dergelijke trouw, aangezien een dergelijke tewerkstelling eveneens wordt gekenmerkt door het 
bestaan van een band van ondergeschiktheid. 
 
 A.7.4.1.  Diezelfde partij onderstreept dat de recente rechtspraak (Arbeidshof te Luik, 20 september 2006, 
JTT, 2007, p. 59) heeft gepreciseerd dat de dienstanciënniteit in de zin van artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 
alle periodes beoogt waarin de werknemer in dienst van dezelfde onderneming en onder het gezag van dezelfde 
onderneming heeft gewerkt; de in aanmerking te nemen tewerkstelling moet zich overigens niet noodzakelijk 
situeren in het kader van een arbeidsovereenkomst, vermits de ondergeschiktheid buiten een dergelijk 
contractueel kader kan worden uitgeoefend. In de memorie wordt een uittreksel van het voormelde arrest van het 
Arbeidshof aangehaald, waarbij met name « het Hof onder anciënniteit in de onderneming begrijpt dat rekening 
moet worden gehouden met de periodes tijdens welke de werknemer in dienst was van de onderneming. Het Hof 
oordeelt dat het criterium van de anciënniteit betrekking heeft op de trouw van de werknemer aan zijn 
onderneming. Het Hof is eveneens van oordeel dat die trouw zich niet noodzakelijk moet situeren in het kader 
van een arbeidsovereenkomst. Het is evenwel van mening dat de periodes tijdens welke de werknemer niet 
eigenlijk ‘ in dienst van de onderneming ’ was, niet in aanmerking kunnen worden genomen. Tijdens die 
periodes is de werknemer immers niet aangeworven door de onderneming en toont hij, bij ontstentenis van 
diensten aan de onderneming, niet zijn verbondenheid met die laatste in het kader van arbeidsbetrekkingen. Voor 
de rest wordt opgemerkt dat, teneinde de anciënniteit van een werknemer te beoordelen, zowel de rechtspraak als 
de rechtsleer verwijzen naar ‘ de duur van de tewerkstelling ’ of ‘ de duur van de diensten ’ van de werknemer ». 
 
 De Ministerraad merkt eveneens op dat, op grond van dezelfde redenen, de recente rechtspraak 
« grotendeels en terecht » zou aanvaarden om, bij de berekening van de anciënniteit, rekening te houden met de 
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periodes van tewerkstelling als tewerkgestelde werkloze, daar de werknemer, gedurende die periodes, 
daadwerkelijk in dienst was en onder het gezag stond van de economische entiteit waarvan zijn werkgever op het 
ogenblik van het ontslag deel uitmaakte; het feit dat die tewerkstelling niet plaatsheeft in het kader van een 
arbeidsovereenkomst is in dat opzicht van geen belang; in de memorie wordt ter ondersteuning van die stelling 
verwezen naar verschillende arresten en vonnissen van arbeidsgerechten te Brussel en te Bergen; 
 
 A.7.4.2.  In verband met die verwijzingen naar de justitiële rechtspraak uit de nv « Bank van De Post » in 
haar memorie van antwoord evenwel het bezwaar dat die interpretatie zou zijn ontzenuwd door twee vonnissen 
van de Arbeidsrechtbank te Brussel, het ene gewezen door een Franstalige kamer en het andere door een 
Nederlandstalige kamer. 
 
 A.8.  Tot besluit moet artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten volgens de Ministerraad in die zin worden geïnterpreteerd dat het voor de vaststelling 
van de anciënniteit met het oog op de berekening van de opzeggingstermijn van de bediende, toestaat om 
rekening te houden met zowel de periodes die in het kader van een arbeidsovereenkomst zijn gepresteerd als die 
welke onder statuut zijn gepresteerd; in die interpretatie schendt die bepaling de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet. 
 
 A.9.1.  In haar memorie herinnert Nicole Mouton, geïntimeerde voor de verwijzende rechter, aan de feiten 
die aanleiding hebben gegeven tot de prejudiciële vraag. Zij merkt met name op dat zij «  in dienst is getreden bij 
De Post door de ondertekening van een arbeidsovereenkomst op 22 maart 1971 » en dat « onder de 
arbeidsvoorwaarden, artikel 1 bepaalde dat ‘ de betrekkingen van de beambte met de administratie worden 
geregeld door de bepalingen van de wetten betreffende de arbeidsovereenkomsten gecoördineerd op 22 juli 
1955, en gewijzigd bij de wet van 10 december 1962 ’ »; dat zij « zonder dat haar mening is gevraagd, samen 
met andere bedienden vast is benoemd ‘ in de graad van onderontvanger met ranginneming en geldelijke 
uitwerking op 1 oktober 1971 ’ »; zij merkt eveneens op dat zij, nadat haar dienst is overgenomen door de 
nv « Bank van De Post », « om te kunnen blijven werken zoals zij dat sinds haar indiensttreding bij haar 
werkgever heeft gedaan, zoals al haar collega’s een ‘ brief van vrijwillig ontslag ’ heeft moeten ondertekenen » 
en dat « indien zij die brief niet ondertekende, de nv ‘ Bank van De Post ’ de bediendeovereenkomst 
vanzelfsprekend niet zou ondertekenen en […] zij haar betrekking zonder meer zou verliezen, vermits De Post 
niet langer beschikte over een postchequedienst en haar taak bestond in de invordering van de betwiste 
schuldvorderingen van de houders van postrekeningen ». 
 
 In de memorie die zij heeft ingediend in antwoord op de vragen van het Hof in de beschikking tot 
ingereedheidbrenging, voegt Nicole Mouton in verband met het eventuele bestaan van bijzondere bepalingen tot 
regeling van de overname, door de nv « Bank van De Post », van personeelsleden die voordien waren 
tewerkgesteld door De Post, en in het bijzonder wat betreft de inaanmerkingneming van een statutaire 
anciënniteit in de aan de verwijzende rechter voorgelegde hypothese, eraan toe dat zij « net als al haar collega’s 
volledig buiten dergelijke onderhandelingen is gehouden » en « derhalve geen weet heeft van alle eventuele 
overeenkomsten die met betrekking tot de werknemers zouden zijn gesloten ». 
 
 A.9.2.  Dezelfde partij onderstreept voorts dat zij op 22 maart 1971 wel degelijk in het kader van een 
arbeidsovereenkomst door De Post is aangeworven; zij heeft niet het recht gehad om een statuut te aanvaarden of 
te weigeren dat zij niet had gekozen en heeft geen gebruik kunnen maken van artikel 1134, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, dat de instemming van de twee partijen bij een overeenkomst veronderstelt om die 
overeenkomst te wijzigen. 
 
 Hieruit wordt afgeleid dat de interpretatie van artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 1978 voorgesteld 
door de nv « Bank van De Post » de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 
 
 A.10.  In haar memorie van antwoord onderstreept de nv « Bank van De Post », naast de hiervoor vermelde 
elementen, dat het Grondwettelijk Hof in de door het Arbeidshof te Brussel gestelde prejudiciële vraag wordt 
verzocht zich uit te spreken over de grondwettigheid van één van de interpretaties die kunnen worden gegeven 
aan artikel 82 van de wet van 3 juli 1978; het Grondwettelijk Hof zou niet moeten worden ondervraagd over de 
interpretatie die de verwijzende rechter moet verkiezen, niettegenstaande de mogelijkheid waarover het Hof 
beschikt om hem een verzoenende interpretatie te suggereren. 
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- B - 
 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

 

 Die bepaling, waarvan alleen de paragrafen 2 tot 4 in het geding zijn, luidt :  

 

 « § 1.  De bij artikel 37 bepaalde opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van 
de maand volgend op die waarin kennis van de opzegging is gegeven. 
 
 § 2.  Wanneer het jaarlijks loon niet hoger is dan 16 100 EUR, bedraagt de 
opzeggingstermijn welke door de werkgever moet worden in acht genomen, ten minste drie 
maanden voor de bedienden die minder dan vijf jaar in dienst zijn. 
 
 Deze termijn wordt vermeerderd met drie maanden bij de aanvang van elke nieuwe 
periode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever. 
 
 Indien de opzegging wordt gegeven door de bediende, worden de in het eerste en tweede 
lid bedoelde termijnen van opzegging tot de helft teruggebracht zonder dat ze drie maanden 
mogen te boven gaan. 
 
 § 3.  Wanneer het jaarlijks loon 16 100 EUR overschrijdt, worden de door de werkgever 
en de bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen vastgesteld hetzij bij overeenkomst, 
gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de 
rechter. 
 
 Indien de opzegging wordt gegeven door de werkgever, mag de opzeggingstermijn niet 
korter zijn dan de in § 2, eerste en tweede lid, vastgestelde termijnen. 
 
 Indien de opzegging wordt gegeven door de bediende, mag de opzeggingstermijn niet 
langer zijn dan vier en een halve maand indien het jaarlijks loon hoger is dan 16 100 EUR 
zonder 32 200 EUR te overschrijden, noch langer dan zes maanden indien het jaarlijks loon 
32 200 EUR overschrijdt. 
 
 § 4.  De opzeggingstermijnen moeten berekend worden volgens de verworven 
anciënniteit op het ogenblik dat de opzegging ingaat. 
 
 § 5.  Wanneer het jaarlijks loon 32 200 EUR overschrijdt op het ogenblik van de 
indiensttreding, mogen de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijnen, in 
afwijking van § 3, ook vastgesteld worden bij overeenkomst, gesloten ten laatste op dat 
ogenblik. 
 
 De opzeggingstermijnen mogen in elk geval niet korter zijn dan de in § 2, eerste en 
tweede lid, vastgestelde termijnen. 
 
 Bij ontstentenis van een overeenkomst blijven de bepalingen van § 3 van toepassing. 
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 Deze paragraaf is slechts van toepassing voor zover de indiensttreding plaatsheeft na de 
eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke de wet van 30 maart 1994 
houdende sociale bepalingen, in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of artikel 82, §§ 2 tot 4, bestaanbaar is 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die interpretatie dat het « alleen toestaat de 

periodes die zijn gepresteerd in het kader van een arbeidsovereenkomst, met uitsluiting van de 

periodes die daarvóór onder statuut zijn gepresteerd, in aanmerking te nemen voor de 

vaststelling van de anciënniteit met het oog op de berekening van de opzeggingstermijn van 

de werknemer ». 

 

 Het aan het oordeel van het Hof voorgelegde verschil in behandeling is het verschil dat, 

in die interpretatie, zou worden gemaakt tussen, enerzijds, de werknemer die, gedurende een 

deel van zijn tewerkstelling, in statutair verband was tewerkgesteld en, anderzijds, diegene die 

uitsluitend in het kader van een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, terwijl - zo merkt de 

verwijzende rechter op - « beiden tijdens hun hele tewerkstelling aan het gezag van de 

werkgever waren onderworpen ». 

 

 B.3.1.  Met de regeling voor de berekening van de opzeggingstermijn voor bedienden in 

artikel 82 van de arbeidsovereenkomstenwet, in samenhang gelezen met artikel 131 ervan, 

beoogt de wetgever de gevolgen van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor de 

partijen bij die overeenkomst op te vangen. In geval van opzegging door de werkgever - zoals te 

dezen - moet de opzeggingstermijn het voor de betrokken werknemer mogelijk maken een 

aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, rekening houdend met zijn anciënniteit, zijn 

leeftijd, het belang van zijn functie en het bedrag van zijn loon. 

 

 B.3.2.  Die maatregel is geïnspireerd op de wet van 7 augustus 1922 op het 

bediendencontract, waarvan de artikelen 12 tot 17 de opzeggingen en opzeggingstermijnen 

hebben geregeld; die artikelen, zoals wordt opgemerkt in de parlementaire voorbereiding van 

de wet van 3 juli 1978 (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 258/2, p. 12), preciseerden « de 

schadevergoeding die moet worden toegekend wanneer die termijnen niet worden in acht 

genomen. In tegenstelling tot de wet van 1900 worden de opzeggingstermijnen imperatief 

vastgesteld door de wet ». 
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 Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 augustus 1922 heeft de 

Regering de opzeggingstermijnen als volgt becommentarieerd : 

 

 « Het wetsontwerp neemt zeer eenvoudige regels aan. Is het loon 250 frank of minder, 
dan bedraagt de opzeggingstermijn één maand; ligt het loon hoger dan die som, dan bedraagt 
de opzeggingstermijn drie maanden. Die termijn wordt gebracht op zes maanden, zonder 
onderscheid ten aanzien van de omvang van die wedden, wanneer het een klerk betreft die 
sinds minstens tien jaar in dienst is in hetzelfde huis. Het is gerechtvaardigd gebleken dat, na 
zovele jaren te kunnen hebben samenleven, iets meer geduld aan de dag wordt gelegd 
wanneer men uit elkaar gaat » (Hand., Senaat, 1921-1922, zitting van 15 maart 1922, p. 367). 
 

 In dezelfde zin is tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 maart 1954 

« tot wijziging en aanvulling van de wet van 7 augustus 1922 op het bediendencontract en tot 

wijziging van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, gewijzigd bij 

de besluitwet van 28 februari 1947 » gepreciseerd : 

 

 « Anderzijds meent de Commissie dat de bedienden die lange jaren dienstprestaties in 
dezelfde onderneming geleverd hebben, om hun trouw aan deze laatste moeten worden 
beloond. Zulks kan geschieden door hiermede rekening te houden bij de vaststelling van de 
opzeggingstermijn » (Parl. St., Kamer, 1952-1953, nr. 287, p. 12). 
 

 B.4.1.  Om de grondwettigheid van artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 1978 te 

beoordelen in de interpretatie die de verwijzende rechter aan het Hof heeft voorgelegd, dient 

te worden nagegaan of het, ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen, 

redelijk is verantwoord de anciënniteit die een werknemer daarvóór als statutair personeelslid 

bij dezelfde werkgever heeft verworven, uit te sluiten van de berekening van diens 

opzeggingstermijn, terwijl voor de werknemer wiens anciënniteit uitsluitend in het kader van 

een arbeidsovereenkomst is verworven, integraal met die anciënniteit rekening wordt 

gehouden. 

 

 B.4.2.  De verwijzende rechter heeft geoordeeld dat « De Post en de Bank van De Post 

dezelfde werkgever zijn in de zin van artikel 82 van de wet van 3 juli 1978, zodat, voor het 

personeel dat betrokken is bij de voortzetting van de activiteiten tussen beide entiteiten, de bij 

De Post verworven anciënniteit moet worden nageleefd door de Bank van de Post ». 
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 Het Hof dient niet de omstandigheden te onderzoeken waarin de geïntimideerde voor de 

verwijzende rechter ontslag heeft genomen uit haar statutaire betrekking bij De Post en een 

arbeidsovereenkomst met de nv « Bank van De Post » heeft gesloten. 

 

 Ten slotte beperkt het Hof zijn onderzoek tot de aan de verwijzende rechter voorgelegde 

hypothese, namelijk de vraag van de inaanmerkingneming van een statutaire anciënniteit, 

verworven bij dezelfde werkgever, voor de vaststelling van de duur van de 

opzeggingstermijn, waarbij de opzegging door de werkgever is gegeven. 

 

 B.5.1.  Zoals is aangegeven in B.3, moet de opzeggingstermijn in het geval van een 

opzegging door de werkgever de werknemer in staat stellen een nieuwe aangepaste en 

evenwaardige betrekking te vinden, rekening houdend met zijn anciënniteit, zijn leeftijd, het 

belang van zijn functie en het bedrag van zijn loon; de wetgever heeft eveneens de trouw van 

een werknemer willen belonen, door bij de berekening van de opzeggingstermijn rekening te 

houden met de anciënniteit die hij heeft verworven bij de werkgever die hem zijn opzegging 

heeft gegeven. 

 

 B.5.2.  De specifieke kenmerken die het statuut ten opzichte van de arbeidsovereenkomst 

vertoont, kunnen naar gelang van het geval worden geanalyseerd als voordelen (dat is met 

name het geval voor de grotere vastheid van betrekking of de pensioenregeling, die 

voordeliger is), of als nadelen (zoals het veranderlijkheidsbeginsel, de discretie- en 

neutraliteitsplicht of de regeling inzake de cumulatie of de onverenigbaarheden). 

 

 Die specifieke kenmerken dienen evenwel alleen in aanmerking te worden genomen in 

het licht van het onderwerp en de finaliteit van de in het geding zijnde bepaling : de ontslagen 

werknemer, door hem een toereikende opzeggingstermijn toe te kennen, in staat stellen een 

nieuwe aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, en daarbij rekening te houden met 

het aantal jaren dat hij in dienst van zijn voormalige werkgever is geweest. In dat opzicht 

blijkt niet dat de werknemer die zijn opzegging krijgt, zich in een verschillende situatie 

bevindt naargelang de bij zijn werkgever verworven anciënniteit al dan niet gedeeltelijk als 

statutair personeelslid is verworven : immers, in de veronderstelling dat de andere criteria die 

op het vlak van de opzegging relevant zijn (leeftijd, belang van de functie en bedrag van het 

loon), identiek zijn en dat de anciënniteit in de onderneming dezelfde is, blijkt niet dat een 

werknemer die die anciënniteit gedeeltelijk als statutair heeft verworven, over meer kansen 
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beschikt om een nieuwe betrekking te vinden dan een werknemer die uitsluitend in het kader 

van een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld geweest; overigens wordt niet ingezien om 

welke reden de trouw van een werknemer aan dezelfde werkgever zou moeten worden 

beloond wanneer de diensten uitsluitend in het kader van een arbeidsovereenkomst zijn 

gepresteerd, maar dat niet zou moeten wanneer die diensten gedeeltelijk onder statuut zijn 

gepresteerd.  

 

 B.6.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 

1978, niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin 

geïnterpreteerd dat het voor de vaststelling van de anciënniteit met het oog op de berekening 

van de opzeggingstermijn van de werknemer enkel toestaat periodes in aanmerking te nemen 

die zijn gepresteerd in het kader van een arbeidsovereenkomst, met uitsluiting van de periodes 

die daarvóór onder statuut zijn gepresteerd bij dezelfde werkgever. 

 

 B.7.  Het Hof merkt evenwel, samen met de verwijzende rechter, op dat de in het geding 

zijnde bepaling anders kan worden geïnterpreteerd. 

 

 Om de in B.5 aangegeven redenen kan immers worden aangenomen dat de wetgever, 

wanneer hij verwijst naar de periodes in « dienst bij dezelfde werkgever », niet heeft willen 

uitsluiten dat voor de berekening van de opzeggingstermijn van een werknemer de 

anciënniteit in aanmerking wordt genomen die hij daarvóór onder statuut heeft verworven. 

 

 In die interpretatie bestaat het aan het Hof voorgelegde verschil in behandeling niet en is 

het artikel 82, §§ 2 tot 4, niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 Het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 82, §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten, in die zin geïnterpreteerd dat het, voor de vaststelling van de 

anciënniteit met het oog op de berekening van de opzeggingstermijn van de werknemer, de 

periodes uitsluit die daarvóór onder statuut bij dezelfde werkgever zijn gepresteerd, schendt 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 -  Artikel 82, §§ 2 tot 4, van dezelfde wet, in die zin geïnterpreteerd dat het, voor de 

vaststelling van de anciënniteit met het oog op de berekening van de opzeggingstermijn van 

de werknemer, de daarvóór onder statuut bij dezelfde werkgever gepresteerde periodes omvat, 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

12 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4759 en 4785 

 
 

Arrest nr. 55/2010 
van 12 mei 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 
 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 69 en 70 (« Fonds voor sluiting 

van de ondernemingen - Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 ») van de 

wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), gesteld door de Arbeidsrechtbank te 

Brussel en door de Arbeidsrechtbank te Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter P. Martens, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de 

griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij vonnis van 27 juli 2009 in zake Régis Parizot tegen de nv « Dexia », waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 augustus 2009, heeft de Arbeidsrechtbank 
te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008, die met ingang van 1 juli 
2005 het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bekrachtigen, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, zowel afzonderlijk als in samenhang gelezen met de beginselen van niet-
retroactiviteit van de wetten, van rechtszekerheid, van vertrouwen en van een eerlijk proces, 
en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de partijen 
die hun geding vóór de afkondiging van de wet van 8 juni 2008 hebben ingeleid (hangend 
rechtsgeding) en de onwettigheid van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 wensten op te 
werpen en de niet-toepassing ervan op grond van artikel 159 van de Grondwet wensten te 
vorderen, de wettigheid ervan niet meer door een rechtscollege kunnen laten toetsen, terwijl 
de partijen die vóór de afkondigingsdatum van de wet van 8 juni 2008 een rechterlijke 
beslissing hebben verkregen, de wettigheid van het voormelde koninklijk besluit wel door een 
rechtscollege hebben kunnen laten toetsen ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 12 oktober 2009 in zake Nathalie Gobbe tegen de nv « Aurelio 
Cigna », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 oktober 2009, heeft 
de Arbeidsrechtbank te Charleroi de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008, die met ingang van 1 juli 
2005 het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bekrachtigen, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre de partijen die hun geding vóór de afkondiging van de wet van 8 juni 
2008 hebben ingeleid (hangend rechtsgeding) en de onwettigheid van het koninklijk besluit 
van 3 juli 2005 wensen op te werpen en de niet-toepassing ervan op grond van artikel 159 van 
de Grondwet wensen te vorderen, de wettigheid ervan niet meer door een rechtscollege 
kunnen laten toetsen, terwijl de partijen die vóór de afkondigingsdatum van de wet van 8 juni 
2008 een rechterlijke beslissing hebben verkregen, de wettigheid van het voormelde 
koninklijk besluit wel door een rechtscollege hebben kunnen laten toetsen ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4759 en 4785 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Dexia », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1210 Brussel, 
Charles Rogierplein 11, in de zaak nr. 4759; 
 
 -  de nv « Aurelio Cigna », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
6180 Courcelles, rue Général de Gaulle 12, in de zaak nr. 4785; 
 
 -  de Ministerraad, in de twee zaken. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
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 .  Mr. A.-V. Michaux loco Mr. O. Debray en Mr. D. Lemberger, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de nv « Dexia », in de zaak nr. 4759; 
 
 .  Mr. V. Graulich loco Mr. G. Demez, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 Zaak nr. 4759 
 
 Op 9 januari 2007 werd Régis Parizot ontslagen door de nv « Dexia » mits betaling van een compenserende 
opzeggingsvergoeding die overeenkomt met acht maanden loon. 
 
 Bij vonnis van 27 juli 2009 heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel de nv « Dexia » veroordeeld tot het 
betalen van een aanvullende opzeggingsvergoeding van 64 294,04 euro bruto. 
 
 Wat de door Régis Parizot tevens gevorderde intresten betreft, merkt de verwijzende rechter op dat 
artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen artikel 10 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers heeft aangevuld door daaraan een tweede 
lid toe te voegen krachtens hetwelk de op het loon verschuldigde intresten voortaan op de brutolonen moeten 
worden berekend. Bij artikel 90, § 1, van dezelfde wet is aan de Koning de bevoegdheid voorbehouden om de 
datum vast te stellen van de inwerkingtreding van de bepalingen die in de wet waren vervat. Het koninklijk 
besluit van 3 juli 2005 stelt de datum van inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van die wet vast op 1 juli 
2005 en verduidelijkt dat die artikelen van toepassing zijn op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat 
vanaf 1 juli 2005. 
 
 Volgens de verwijzende rechter moet worden stilgestaan bij de grondwettigheid van de artikelen 69 en 70 
van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), die het koninklijk besluit van 3 juli 2005 met 
terugwerkende kracht tot 1 juli 2005 bekrachtigen. Hij is met name van oordeel dat die terugwerkende kracht tot 
gevolg heeft dat de afloop van een gerechtelijke procedure in een welbepaalde zin wordt beïnvloed of dat de 
rechtscolleges worden verhinderd zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, terwijl kan worden 
getwijfeld aan het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden of dwingende redenen van algemeen belang die de 
in het geding zijnde terugwerkende kracht zouden verantwoorden. 
 
 De verwijzende rechter acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 
 
 Zaak nr. 4785 
 
 Op 25 oktober 2007 werd Nathalie Gobbe om dringende reden ontslagen door de nv « Aurelio Cigna ». 
 
 Bij vonnis van 12 oktober 2009 heeft de Arbeidsrechtbank te Charleroi, die oordeelde dat de dringende 
reden niet gegrond was, de nv « Aurelio Cigna » veroordeeld tot het betalen van het bedrag van 3 068,50 euro 
bruto als compenserende opzeggingsvergoeding. 
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 Wat de door Nathalie Gobbe gevorderde intresten betreft, merkt de rechter op dat artikel 82 van de wet van 
26 juni 2002 artikel 10 van de wet van 12 april 1965 heeft aangevuld door daaraan een tweede lid toe te voegen 
krachtens hetwelk de op het loon verschuldigde intresten voortaan moeten worden berekend vooraleer de in 
artikel 23 van dezelfde wet bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht, en dus op de brutolonen. 
 
 Bij artikel 90, § 1, van dezelfde wet is aan de Koning de bevoegdheid voorbehouden om de datum vast te 
stellen van de inwerkingtreding van de bepalingen die in de wet waren vervat, wat is verwezenlijkt door het 
aannemen van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 dat verduidelijkt dat de artikelen 81 en 82 van de wet van 
26 juni 2002 op 1 juli 2005 in werking treden en dat zij van toepassing zijn op het loon waarvan het recht op 
betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat de geldigheid van dat koninklijk besluit zowel in de rechtsleer als in 
de rechtspraak werd betwist, met name wegens het niet in acht nemen van de substantiële vormvereiste die 
bestaat in het verzoeken om voorafgaand advies van de Raad van State, zonder dat de aangevoerde dringende 
noodzakelijkheid wordt verantwoord. Om te proberen een einde te maken aan die kritiek en aan de 
rechtsonzekerheid die daaruit voortvloeit, heeft de wetgever artikel 69 van de wet van 8 juni 2008 aangenomen, 
dat het koninklijk besluit van 3 juli 2005 met terugwerkende kracht bekrachtigt. 
 
 Volgens de verwijzende rechter is het geoorloofd stil te staan bij de grondwettigheid van die wet, en met 
name bij de grondwettigheid van het retroactieve en interpretatieve karakter ervan. Uiteenlopende rechtspraak 
zou op zich immers geen retroactief optreden van de wetgever kunnen verantwoorden, en evenmin een eventuele 
inmenging in de hangende procedures. 
 
 De verwijzende rechter acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de nv « Dexia » en van de nv « Aurelio Cigna » 
 
 A.1.1.  Die partijen zijn in de eerste plaats van mening dat zowel het in het geding zijnde artikel 69 als 
artikel 70 van de wet van 8 juni 2008 vatbaar zijn voor kritiek. Artikel 69 volstaat immers om tot de retroactieve 
toepassing van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 te leiden. Het voorziet immers in de bekrachtiging van dat 
koninklijk besluit waarvan het enige doel precies het vaststellen van een datum van inwerkingtreding van de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 is. Artikel 69 leidt dus ertoe dat, vanaf 1 juli 2005, de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 moeten worden toegepast, terwijl de toepassing van die 
bepalingen bij ontstentenis van dat artikel 69 zou kunnen worden geweerd aangezien het koninklijk besluit van 
3 juli 2005 onwettig was. 
 
 A.1.2.  Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 werd door een meerderheid van de rechtspraak en de 
rechtsleer onwettig bevonden, aangezien het niet aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State was voorgelegd zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid werd verantwoord. Zich bewust 
van de onwettigheid van dat koninklijk besluit is de wetgever via de wet van 8 juni 2008 opgetreden om dat 
koninklijk besluit met terugwerkende kracht te bekrachtigen. 
 
 Iedere uitzondering op het beginsel van niet-retroactiviteit van de wetten moet worden verantwoord door 
dwingende redenen van algemeen belang, die als onontbeerlijk worden beschouwd voor de goede werking en de 
continuïteit van de openbare dienst. De drempel voor de rechtvaardiging van de uitzondering ligt dus hoog. 
 
 Volgens de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet werd de dringende 
noodzakelijkheid om het koninklijk besluit van 3 juli 2005 te bekrachtigen verantwoord door, enerzijds, de 
rechtsonzekerheid die door de rechtspraak wordt gecreëerd en, anderzijds, het feit dat de overheid krachtens die 
rechtspraak ertoe is gehouden schadevergoedingen en proceskosten te betalen.  
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 A.1.3.  Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State in herinnering heeft gebracht, kan uiteenlopende 
rechtspraak op zich evenwel geen retroactief optreden van de wetgever en evenmin een eventueel ingrijpen in 
hangende procedures verantwoorden. 
 
 Het is onjuist te oordelen dat het Hof reeds zou hebben aanvaard dat een retroactieve bekrachtiging 
uitsluitend ertoe kan strekken een einde te maken aan uiteenlopende rechtspraak. Het Hof heeft immers enkel 
aanvaard dat een bekrachtiging kan worden doorgevoerd om een einde te maken aan uiteenlopende rechtspraak 
waarvan de gevolgen voor het vrijwaren van het algemeen belang bijzonder groot waren. In het onderhavige 
geval toont de wetgever evenwel niet aan in welk opzicht de ontstentenis van retroactiviteit van de in het geding 
zijnde wet belangrijke gevolgen met zich mee zou hebben gebracht die het algemeen belang kunnen schaden. 
Integendeel, er wordt opgemerkt dat zijn enige motivering erin bestaat het risico te vermijden dat de Belgische 
Staat zou worden veroordeeld tot het betalen van bepaalde schadevergoedingen aan werknemers die geen 
intresten op de brutolonen hebben kunnen verkrijgen wegens de onwettigheid van het koninklijk besluit van 
3 juli 2005. Een dergelijke verantwoording heeft betrekking op de persoonlijke belangen van de Staat, en niet op 
het algemeen belang. Het is echter enkel ingeval de ontstentenis van een retroactieve bekrachtigingswet enorme 
budgettaire gevolgen met zich mee zou brengen, dat het Hof heeft aanvaard om met die omstandigheid rekening 
te houden. 
 
 Door de wetgever toe te staan om met terugwerkende kracht een einde te maken aan iedere controverse in 
de rechtspraak, ongeacht de inzet en de gevolgen ervan, zou het beginsel van rechtszekerheid in gevaar worden 
gebracht. De particulieren zouden immers in een situatie van duidelijke onzekerheid worden geplaatst indien zij 
zouden moeten oordelen dat het koninklijk besluit dat, wegens de onwettigheid ervan, niet op hen van toepassing 
is, op ieder ogenblik op hen van toepassing zou kunnen worden indien het met terugwerkende kracht zou worden 
geregulariseerd. In tegenstelling tot wat bepaalde arresten van het Hof hebben laten verstaan wijzigt het feit dat 
de inhoud van het besluit in kwestie bekend is, niets aan de situatie. De rechtsonzekerheid bestaat immers niet uit 
de onzekerheid over de inhoud van de bij het koninklijk besluit vastgestelde regels, maar uit de onzekerheid over 
de toepasbaarheid ervan. 
 
 Aanvaarden dat de uitvoerende macht onwettige regels uitvaardigt en dat die regels toch van toepassing 
zijn zodra zij worden aangenomen via een latere bekrachtigingswet, kan eveneens leiden tot een schending van 
het beginsel van de scheiding der machten en tot een verschuiving van de uitvoerende macht naar de wetgevende 
macht. 
 
 Om te proberen een dergelijke inmenging te verantwoorden, heeft de wetgever eveneens verwezen naar het 
arrest nr. 55/2006 van het Hof. In dat geval had de wetgever evenwel niet de bedoeling om partij te kiezen ten 
aanzien van twee divergenties in de rechtspraak. Zijn optreden was onontbeerlijk om een doelstelling van 
algemeen belang te verwezenlijken en was verantwoord door buitengewone omstandigheden. 
 
 De wetgever beweert daarenboven dat de artikelen 81 en 82 van de voormelde wet van 26 juni 2002 
interpretatieve bepalingen van de wet van 12 april 1965 zouden zijn. Zoals het Hof van Cassatie heeft 
opgemerkt, zijn die bepalingen evenwel niet interpretatief. Indien dat het geval was, zou artikel 90 van de wet 
van 26 juni 2002 niet hebben bepaald dat een koninklijk besluit noodzakelijk was om de datum van 
inwerkingtreding ervan vast te stellen. 
 
 Het optreden van de wetgever werd, voor het overige, zeker niet gemotiveerd door de dringende 
noodzakelijkheid om de rechtszekerheid te herstellen. De Koning heeft immers drie jaar nodig gehad alvorens 
het koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2002 aan te 
nemen. Die nalatigheid heeft geleid tot vragen in de rechtspraak met betrekking tot de interpretatieve of 
wijzigende aard van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002. Vervolgens heeft de wetgever nog drie 
jaar gewacht alvorens het koninklijk besluit van 3 juli 2005 te bekrachtigen, terwijl de vragen met betrekking tot 
de wettigheid en de interpretatie ervan toenamen, waardoor de rechtszekerheid in het gedrang werd gebracht. 
 
 Ten slotte is de rechtspraak van het Hof volgens welke een retroactieve bekrachtigingswet niet 
ongrondwettig zou zijn aangezien de particulieren die worden verhinderd de regelmatigheid te betwisten van het 
koninklijk besluit, dat door de bekrachtiging wordt « gezuiverd » van de onwettigheid, de grondwettigheid van 
de bekrachtigingswet nog voor het Hof zouden kunnen betwisten, te dezen niet van toepassing. Een dergelijk 
argument geldt immers enkel voor zover de onwettigheid waardoor het koninklijk besluit was aangetast, nog 
voor het Hof kan worden aangevoerd. Dat is te dezen echter niet het geval. 
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 Ook het onderscheid dat het Hof zogenaamd heeft vastgesteld naargelang de bekrachtigingswet een 
koninklijk besluit regulariseert dat is aangetast door een vormgebrek of door een gebrek ten gronde, zou niet 
moeten worden toegepast. Zelfs gesteld dat dat onderscheid gegrond zou zijn, werd het koninklijk besluit van 
3 juli 2005 immers bekritiseerd in de rechtsleer en in de rechtspraak, niet alleen wegens onregelmatigheden naar 
de vorm, maar ook wegens substantiële onregelmatigheden, zoals de retroactiviteit van het koninklijk besluit of 
de overschrijding van de bevoegdheden die bij de machtigingswet aan de Koning zijn verleend. Dat onderscheid 
zou te dezen dus niet relevant zijn. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  Op vraag van de sociale partners heeft artikel 82 van de voormelde wet van 26 juni 2002 artikel 10 
van de wet van 12 april 1965 gewijzigd en heeft het bepaald dat de intrest op de verschuldigde lonen moest 
worden berekend op de brutolonen en niet meer op de nettolonen, zoals het Hof van Cassatie had geoordeeld. Bij 
artikel 90, § 1, van die wet werd evenwel aan de Koning opgedragen om de datum van inwerkingtreding van die 
bepaling vast te stellen. Bij een koninklijk besluit van 3 juli 2005 heeft de Koning de datum van 
inwerkingtreding van artikel 82 vastgesteld op 1 juli 2005 en verduidelijkt dat dat artikel enkel van toepassing 
zou zijn op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005. 
 
 De toepassing van het voormelde koninklijk besluit door de hoven en rechtbanken heeft aanleiding gegeven 
tot uiteenlopende beslissingen. 
 
 Tal van rechtscolleges hebben geoordeeld dat het nieuwe artikel 10 van de wet van 12 april 1965 
onmiddellijk moest worden toegepast. Aldus moesten de intresten, zelfs indien het recht op betaling van het loon 
vóór 1 juli 2005 was ontstaan, worden berekend op het nettobedrag tot 1 juli 2005 en op het brutobedrag vanaf 
1 juli 2005. De Franstalige afdeling van de derde kamer van het Hof van Cassatie heeft, in tegenstelling tot de 
Nederlandstalige afdeling van diezelfde kamer, evenwel geoordeeld dat de Koning de toepassing in de tijd van 
het nieuwe artikel 10 van de wet van 12 april 1965 kon beperken. 
 
 Daarenboven werd in een bepaalde rechtspraak, die als een minderheid kan worden aangemerkt, geweigerd 
om de nieuwe regeling met betrekking tot de berekeningsbasis van de op het loon verschuldigde intresten zonder 
meer toe te passen door te oordelen dat het koninklijk besluit van 3 juli 2005 onwettig was in zoverre het niet 
voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State was voorgelegd. In die rechtspraak werd de 
Belgische Staat, die beweerdelijk een fout had begaan, eveneens veroordeeld tot het betalen, aan de werknemer, 
van een schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de intresten berekend op het brutobedrag 
van de lonen en het bedrag van de intresten berekend op het nettobedrag van de lonen. 
 
 Rekening houdend met de rechtsonzekerheid die door die uiteenlopende beslissingen was ontstaan en met 
het risico dat de Belgische Staat zou worden veroordeeld tot het vergoeden van de werknemers die geen op hun 
brutoloon berekende intresten hadden kunnen verkrijgen, is bij artikel 69 van de in het geding zijnde wet het 
koninklijk besluit van 3 juli 2005 bekrachtigd. Artikel 70 van dezelfde wet bepaalt dat die bekrachtiging 
uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2005. 
 
 A.2.2.  In de prejudiciële vragen wordt enkel de terugwerkende kracht van de doorgevoerde wettelijke 
bekrachtiging en niet het bekrachtigen op zich bekritiseerd. De terugwerkende kracht vloeit evenwel enkel uit 
artikel 70 van de in het geding zijnde wet voort. Zonder artikel 70 hangt de regeling van de intresten op het loon, 
tijdens de periode tussen de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 en de inwerkingtreding 
van de wet van 8 juni 2008, af van het lot dat door de hoven en rechtbanken aan dat koninklijk besluit werd 
toebedeeld. Het feit dat artikel 69 een koninklijk besluit bekrachtigt dat enkel de inwerkingtreding van een wet 
vaststelt, heeft niet tot gevolg dat die bekrachtiging terugwerkende kracht krijgt. 
 
 Daaruit volgt dat de prejudiciële vragen, in zoverre zij betrekking hebben op artikel 69 van de in het geding 
zijnde wet, zonder voorwerp zijn. 
 
 A.2.3.  Als dwingende redenen van algemeen belang of buitengewone omstandigheden die een retroactieve 
bekrachtiging kunnen verantwoorden die ingrijpt in een hangende jurisdictionele procedure, heeft het Hof reeds 
de bekommernis om de rechtszekerheid te vrijwaren ten aanzien van uiteenlopende beoordelingen door de 
rechtscolleges over de wettigheid van een besluit, alsook de bekommernis om nefaste budgettaire gevolgen te 
vermijden, zonder dat zij daarom enorm moeten zijn, in aanmerking genomen. 
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 Bovendien heeft het Hof eveneens geoordeeld dat rekening moest worden gehouden met het soort van 
onwettigheid dat aan de oorsprong van de wettelijke bekrachtiging lag. In geval van een formele onwettigheid 
die door een gewoon rechtscollege wordt vastgesteld in het contentieux betreffende de subjectieve rechten, is het 
Hof immers van oordeel dat de eventuele vaststelling in een rechterlijke beslissing die slechts tussen de partijen 
geldt, van de schending van een substantiële vormvereiste bij de aanneming van een koninklijk besluit niet tot 
gevolg kan hebben dat de wetgever in de onmogelijkheid verkeert de hierdoor ontstane rechtsonzekerheid te 
verhelpen. 
 
 Ten slotte oordeelt het Hof dat retroactieve bekrachtigingen zijn verantwoord wanneer zij enkel reeds 
bestaande bepalingen bekrachtigen waarvan de adressaten de draagwijdte kennen. In dat geval zou het beginsel 
van rechtszekerheid niet in het gedrang worden gebracht. Dat beginsel vereist immers enkel dat de inhoud van 
het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn. Het gaat niet zover dat het de verplichting oplegt dat de 
toepassing ervan evenzeer voorzienbaar en toegankelijk moet zijn. Als een koninklijk besluit niet nietig wordt 
verklaard door de Raad van State, maar enkel onregelmatig wordt verklaard met toepassing van artikel 159 van 
de Grondwet, blijft dat koninklijk besluit trouwens in de rechtsorde bestaan, zodat de bekrachtiging ervan, 
zonder wijziging van de inhoud van het recht, het beginsel van rechtszekerheid niet schendt. 
 
 A.2.4.  Twee dwingende redenen van algemeen belang verantwoorden de in het geding zijnde wettelijke 
bekrachtiging. 
 
 In de eerste plaats moest de rechtsonzekerheid worden verholpen die was ontstaan door een 
minderheidsrechtspraak waarin het koninklijk besluit van 3 juli 2005 onwettig werd bevonden. Zowel voor het 
verleden als voor de toekomst moest de toepassing van het nieuwe artikel 10 van de wet van 12 april 1965 en 
van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 worden gewaarborgd voor alle burgers die die bepalingen, die de 
meeste rechtscolleges niet als onwettig hebben beschouwd, te goeder trouw hebben toegepast of zullen 
toepassen. Die wettelijke bekrachtiging was eveneens noodzakelijk rekening houdend met de uiteenlopende 
rechtspraak binnen het Hof van Cassatie zelf met betrekking tot de vraag over de wettigheid van het koninklijk 
besluit van 3 juli 2005 wat betreft de toepassing ervan in de tijd. 
 
 Anderzijds moest worden vermeden dat de Belgische Staat in een groot aantal zaken werd veroordeeld tot 
het vergoeden van de werknemers die de op het brutoloon berekende intresten niet hadden kunnen verkrijgen 
wegens de weigering om het koninklijk besluit van 3 juli 2005 toe te passen, wat nefaste budgettaire gevolgen 
zou hebben voor alle burgers. 
 
 A.2.5.  Daarenboven is de retroactiviteit van de in het geding zijnde wettelijke bekrachtiging des te meer 
verantwoord daar de vermeende onwettigheid van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 louter formeel is, daar 
die vermeende onwettigheid enkel in bepaalde gerechtelijke beslissingen zonder absoluut gezag van gewijsde 
werd vastgesteld, daar geen enkel beroep tot nietigverklaring tegen dat koninklijk besluit bij de Raad van State is 
ingesteld, daar het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State te dezen kon worden 
gerechtvaardigd op grond van de rechtspraak van de Raad van State en daar de bekrachtigende bepalingen geen 
nieuwe bepalingen bevatten ten opzichte van die welke in het koninklijk besluit van 3 juli 2005 voorkwamen. 
 
 A.2.6.  Ten slotte is, volgens de rechtspraak van het Hof, het feit dat de onregelmatigheden van de 
bekrachtigde norm niet meer kunnen worden aangevoerd tegen de bekrachtigingsnorm, niet vatbaar voor kritiek. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen en de context ervan 

 

 B.1.1.  Zoals het was opgesteld vóór de wijziging ervan bij artikel 82 van de wet van 

26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, bepaalde artikel 10 van de wet 

van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers : 
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 « Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop 
het eisbaar wordt ». 
 

 B.1.2.  Door het Hof van Cassatie werd meermaals geoordeeld dat volgens de strekking 

en de bewoordingen van artikel 10 onder het begrip « loon » enkel wordt begrepen het loon 

waarop de werknemer aanspraak kan maken ten aanzien van de werkgever. Het Hof van 

Cassatie voegde daaraan toe dat, behoudens tegenstrijdig beding, de werknemer niet het recht 

heeft het bedrag van de bedrijfsvoorheffing op te eisen en hij evenmin het bedrag van zijn 

bijdrage voor de sociale zekerheid kan opeisen, zodat op die beide bedragen geen intrest 

verschuldigd is aan de werknemer (Cass., 10 maart 1986, Arr. Cass., 1985, p. 956; Cass., 

17 november 1986, Arr. Cass., 1986, p. 364). 

 

 B.2.1.  De wetgever heeft zich tegen die rechtspraak verzet door, bij de artikelen 81 en 82 

van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, respectievelijk 

een artikel 3bis in de Loonbeschermingswet en een tweede lid in artikel 10 van die wet in te 

voegen.  

 

 B.2.2.  Zoals het bij artikel 81 van de wet van 26 juni 2002 is ingevoegd, bepaalt 

artikel 3bis van de voormelde wet van 12 april 1965 : 

 

 « De werknemer heeft recht op de betaling, door de werkgever, van het hem 
verschuldigde loon. Dit recht op de betaling van het loon heeft betrekking op het loon, 
vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht ». 
 

 Zoals het bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 is gewijzigd, bepaalt artikel 10 van 

de voormelde wet van 12 april 1965 : 

 

 « Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop 
het eisbaar wordt. 
 
 Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in 
mindering zijn gebracht ». 
 

 B.2.3.  Volgens de parlementaire voorbereiding zijn beide toevoegingen te verklaren, 

enerzijds, door het doel van die wet, namelijk de bescherming van de betaling van hetgeen 

aan de werknemer verschuldigd is en daarmee samenhangend het recht van de werknemer op 
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de uitbetaling van zijn brutoloon, en, anderzijds, door de berekening van de verwijlintresten 

op het brutoloon van de werknemer, omdat het brutoloon het loon is waarop de werknemer, 

ingevolge zijn arbeidsovereenkomst, recht heeft. 

 

 Omdat de fiscale (bedrijfsvoorheffing) en de sociale (persoonlijke werknemersbijdragen) 

inhoudingen niet zouden kunnen worden verricht indien een werknemer geen recht zou 

hebben op de betaling van zijn brutoloon, heeft het recht van de werknemer op de betaling 

van zijn loon betrekking op zijn brutoloon (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1687/001, 

p. 48). 

 

 B.2.4.  In zijn arresten nrs. 48/2009 van 11 maart 2009 en 86/2009 van 14 mei 2009 heeft 

het Hof geoordeeld : 

 

 « Het brutoloon, te weten het nettoloon, de socialezekerheidsbijdragen en de 
bedrijfsvoorheffing, vormt […] het loon waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn 
arbeidsovereenkomst. De omstandigheid dat de bedrijfsvoorheffing en de 
socialezekerheidsbijdragen door de werkgever aan de desbetreffende overheidsinstanties 
worden doorgestort alvorens de werknemer over zijn loon kan beschikken, heeft niet tot 
gevolg dat die voormelde bijdragen niet zouden toebehoren aan de werknemer. De 
werknemersbijdragen en de bedrijfsvoorheffing zijn immers inhoudingen op wat reeds loon is 
en maken deel uit van het loon dat de werkgever heeft toegezegd ». 
 

 B.3.1.  Artikel 90 van de voormelde wet van 26 juni 2002 bepaalt : 

 

 « De Koning bepaalt de datum waarop deze wet in werking treedt ». 
 

 B.3.2.  De artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 « betreffende de 

inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de 

sluiting van de ondernemingen » bepalen : 

 

 « Artikel 1.  De artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting 
van de ondernemingen treden in werking op 1 juli 2005. 
 
 Art. 2.  Artikel 1 is van toepassing op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat 
vanaf 1 juli 2005 ». 
 

 B.4.1.  De artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008 « houdende diverse bepalingen 

(I) » bepalen : 
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 « Art. 69.  Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen 
wordt bekrachtigd.  
 
 Art. 70.  Artikel 69 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2005 ». 
 

 Dit zijn de in het geding zijnde bepalingen. 

 

 B.4.2.  Die bepalingen werden tijdens de parlementaire voorbereiding als volgt 

verantwoord : 

 

 « Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen 
heeft de datum van inwerkingtreding van de bedoelde artikelen vastgesteld op 1 juli 2005. 
 
 Deze artikelen 81 en 82 beoogden de wijziging van een aantal bepalingen van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. Deze aldus 
ingevoerde bepalingen voorzien dat de interesten op het aan de werknemer verschuldigde 
loon moeten worden berekend op het bruto loon. 
 
 Een minderheid in de rechtspraak (Arbh. Antwerpen 25 april 2007, AR 2060515; Arbh. 
Antwerpen 22 oktober 2007, AR 2060682 en 2070095) meent dat het koninklijk besluit van 
3 juli 2005 omwille van vormgebreken onwettig is, terwijl een meerderheid in de rechtspraak 
de geldigheid van dit koninklijk besluit niet contesteert en de interesten toekent op het bruto 
loon van de werknemer (Arbh. Brussel 16 januari 2006, JTT 2006, 214; Arbh. Brussel 
21 april 2006, JTT 2006, 280; Arbh. Brussel 7 november 2006, JTT 2007, 125; Arbh. Luik 
11 januari 2007, JTT 2007, 249). 
 
 Teneinde de rechtsonzekerheid op te heffen die uit deze situatie is ontstaan en aldus te 
voldoen aan een dwingende doelstelling van algemeen belang (arrest nr. 55/2006 van 19 april 
2006 van het Arbitragehof), heeft artikel 129 tot doel om het bovenvermelde koninklijk 
besluit van 3 juli 2005 in zijn bepalingen te bekrachtigen. 
 
 De hoogdringendheid wordt gerechtvaardigd door de juridische onzekerheid die 
gecreëerd wordt door (minoritaire) rechtspraak die oordeelt dat deze bepalingen nog niet van 
toepassing zijn en door het feit dat de overheid door die rechtspraak verplicht wordt om 
schadevergoedingen te betalen en proceskosten te dragen » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, 
DOC 52-1012/001, p. 49). 
 

 Wegens het retroactieve karakter ervan beïnvloeden de in het geding zijnde bepalingen 

op beslissende wijze de afloop van hangende rechtsgedingen waarvan sommige, op zijn 

minst, reeds vóór het aannemen van de wet bestonden. 
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 Ten aanzien van het onderwerp van de prejudiciële vragen 

 

 B.5.  De verwijzende rechtscolleges vragen aan het Hof of de in het geding zijnde 

bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre de werkgevers die, in 

een hangend rechtsgeding, de onwettigheid van het voormelde koninklijk besluit hadden 

opgeworpen en de niet-toepassing ervan krachtens artikel 159 van de Grondwet hadden 

gevorderd, de wettigheid ervan niet meer door een rechtscollege kunnen laten toetsen, terwijl 

de werkgevers die vóór de afkondigingsdatum van de in het geding zijnde wet een rechterlijke 

beslissing hebben verkregen, de wettigheid van het voormelde koninklijk besluit wel door een 

rechtscollege hebben kunnen laten toetsen. 

 

 De Arbeidsrechtbank te Brussel verzoekt het Hof eveneens de bestaanbaarheid na te gaan 

van de in het geding zijnde bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet alleen 

afzonderlijk maar ook in samenhang gelezen met de beginselen van niet-retroactiviteit van de 

wetten, van rechtszekerheid, van vertrouwen en van een eerlijk proces en met artikel 6 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 

 

 B.6.  Volgens de Ministerraad zijn de prejudiciële vragen zonder voorwerp in zoverre zij 

betrekking hebben op artikel 69 van de in het geding zijnde wet, dat geen enkele 

terugwerkende kracht verleent aan de daarin vervatte wettelijke bekrachtiging. 

 

 Het juridische begrip « bekrachtiging » heeft tot doel en als gevolg dat het een 

wetgevende kracht toekent aan het betrokken koninklijk besluit op de datum van de 

inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging heeft dus een terugwerkende kracht. 

 

 De omstandigheid dat artikel 70 van de in het geding zijnde wet bepaalt dat artikel 69 

uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2005, heeft niet als gevolg dat het retroactieve karakter 

dat dat artikel 69 op zich inhoudt, verdwijnt. 
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 B.7.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.8.1.  De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van 

rechtsonzekerheid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en 

toegankelijk is, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 

handeling kan voorzien op het tijdstip dat die handeling wordt verricht. De terugwerkende 

kracht kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking 

van een doelstelling van algemeen belang. 

 

 Indien bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot doel heeft de afloop van een of 

meer gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin te beïnvloeden of rechtscolleges te 

verhinderen zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vergt de aard van het in het 

geding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van 

algemeen belang een verantwoording bieden voor het optreden van de wetgever, dat ten 

nadele van een categorie van burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan 

allen worden geboden. 

 

 B.8.2.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen […] heeft eenieder 
recht op een eerlijke […] behandeling van zijn zaak […] door een […] rechterlijke instantie 
[…] ». 
 

 Die regel verzet zich tegen de inmenging van de wetgevende macht in de rechtsbedeling 

met de bedoeling om de uitkomst van een hangende jurisdictionele procedure te beïnvloeden, 

behalve om dwingende motieven van algemeen belang (EHRM, grote kamer, Zielinski en 

Pradal en Gonzalez en anderen t. Frankrijk, 28 oktober 1999, § 57; EHRM, Gorraiz 

Lizarraga en anderen t. Spanje, 27 april 2004, § 64; EHRM, grote kamer, Scordino t. Italië, 

29 maart 2006, § 126; EHRM, SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais en anderen t. Frankrijk, 

21 juni 2007, § 28; EHRM, Sarnelli t. Italië, 17 juli 2008, § 34). 
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 De gevolgen, de methode en het ogenblik van de inmenging van de wetgevende macht 

brengen het doel ervan aan het licht (EHRM, grote kamer, Zielinski en Pradal en Gonzalez en 

anderen t. Frankrijk, 28 oktober 1999, § 58; EHRM, Agoudimos en Cefallonian Sky Shipping 

Co. t. Griekenland, 28 juni 2001, § 31). 

 

 B.9.  Aangezien de in het geding zijnde bepalingen als gevolg hebben dat zij de afloop 

van hangende gerechtelijke procedures kunnen wijzigen, moet het Hof onderzoeken of de 

terugwerkende kracht van die bepalingen is verantwoord door uitzonderlijke omstandigheden 

of dwingende motieven van algemeen belang. 

 

 B.10.  Zoals in de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet wordt 

opgemerkt, was er rechtsonzekerheid ontstaan, aangezien bepaalde arbeidsgerechten het 

koninklijk besluit van 3 juli 2005 weigerden toe te passen. De wetgever heeft die 

rechtsonzekerheid willen verhelpen die des te groter is daar de vaststellingen door de 

arbeidsgerechten enkel inter partes golden. 

 

 B.11.  Het loutere bestaan van hangende beroepen voor de arbeidsgerechten verhindert 

niet dat de onregelmatigheden waarmee het in het geding zijnde koninklijk besluit zou kunnen 

zijn aangetast, zelfs vóór de uitspraak over de regelmatigheid ervan in het kader van die 

beroepen, zouden kunnen worden verholpen. 

 

 De gebreken die voor de arbeidsgerechten tegen het in het geding zijnde koninklijk 

besluit werden aangevoerd, zijn het niet voorzien in het advies van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State, het overschrijden van de grenzen van de bevoegdheidsdelegatie op basis 

waarvan dat koninklijk besluit is aangenomen en het schenden, door de Koning, van het 

beginsel van de onmiddellijke toepassing van de wet. Die onregelmatigheden, gesteld dat zij 

zouden zijn aangetoond, hebben ten voordele van de partijen die dat koninklijk besluit voor 

de arbeidsgerechten hebben bestreden, niet het onaantastbare recht kunnen doen ontstaan voor 

altijd te worden vrijgesteld van de toepassing van het geheel of een deel van de bepalingen 

ervan terwijl die toepassing gegrond zou zijn op een nieuwe akte waarvan de grondwettigheid 

onbetwistbaar zou zijn. 

 

 Het bestaan zelf van de huidige prejudiciële vragen toont aan dat, hoewel het optreden 

van de wetgever die partijen heeft verhinderd om het bekrachtigde koninklijk besluit door de 
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arbeidsgerechten te doen weren, dat optreden hun evenwel niet het recht ontzegt de 

ongrondwettigheid van de wet waarmee de wetgever de bevoegdheid heeft uitgeoefend die hij 

oorspronkelijk had gedelegeerd, aan het Hof voor te leggen. 

 

 B.12.  Daarenboven vormen de in het geding zijnde bepalingen evenmin een bron van 

rechtsonzekerheid. Zij hebben weliswaar terugwerkende kracht, maar bevatten geen nieuwe 

bepalingen ten opzichte van die welke in het voormelde koninklijk besluit voorkwamen, zodat 

zij enkel bepalingen hebben bekrachtigd waarvan de adressaten de draagwijdte kenden.  

 

 B.13.  Om al die redenen wordt de terugwerkende kracht van de in het geding zijnde 

bepalingen verantwoord door dwingende motieven van algemeen belang. 

 

 B.14.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I) 

schenden niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met het algemeen beginsel 

van de niet-retroactiviteit van de wetten. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 12 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4780 

 
 

Arrest nr. 56/2010 
van 12 mei 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 317 (prijsvaststelling van bepaalde 

geneesmiddelen door de minister van Economische Zaken) van de programmawet van 

22 december 1989, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 196.411 van 28 september 2009 in zake de vzw « Unamec » en anderen 
tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Ondernemen, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 oktober 2009, heeft de Raad van State de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Miskent artikel 317, juncto artikel 313, 2°, van de programmawet van 22 december 
1989 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk genomen en in samenhang gelezen 
met de artikelen 33 en 108 van de Grondwet, doordat deze bepaling de minister van 
Economie machtigt om ten aanzien van de producenten en leveranciers van geneesmiddelen 
en medische hulpmiddelen de maximumprijzen van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen vast te stellen zonder dat bij wet of koninklijk besluit de voorwaarden en 
criteria daarvoor worden bepaald, waardoor de verzoekende partijen de grondwettelijke 
waarborgen worden ontzegd die geboden worden door de bescherming van de wetgever, de 
democratische controle en de algemene verordeningsbevoegdheid van de Koning, terwijl de 
producenten en leveranciers van andere producten niet geviseerd kunnen worden door 
ministeriële besluiten waarbij, zonder dat er bij wet of koninklijk besluit nadere regels werden 
bepaald, maximumprijzen worden vastgesteld ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Unamec », met zetel te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan 64, de 
nv « Biotronik Belgium », met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 36, de nv « Guidant 
Belgium », met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2B, de nv « Medtronic Belgium », met 
zetel te 1090 Brussel, Burgemeester E. De Munterlaan 5, de nv « Sorin Group Belgium », met 
zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 33, de nv « St. Jude Medical Belgium », met zetel te 
1931 Diegem, Park Hill, Jan Emiel Mommaertslaan, en de nv « Vitatron Belgium », met zetel 
te 1090 Brussel, Burgemeester E. De Munterlaan 5; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 21 april 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. L. De Vuyst, tevens loco Mr. D. D’Hooghe, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de vzw « Unamec » en anderen; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. K. Leus, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De vzw « Unamec » heeft samen met zes vennootschappen bij de Raad van State een verzoekschrift 
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het besluit van 15 juni 2005 van de minister van Economie tot 
verlaging van de prijzen van de implanteerbare hartstimulatoren en hartdefibrillatoren, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 11 juli 2005. Dat besluit vindt zijn wettelijke grondslag in artikel 317 van de 
programmawet van 22 december 1989. 
 
 De verzoekende partijen betwisten de grondwettigheid van het voormelde artikel 317. Meer bepaald voeren 
zij aan dat die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 
artikelen 33 en 108 van de Grondwet, schendt doordat de wetgever de minister heeft gemachtigd 
maximumprijzen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vast te stellen zonder dat de voorwaarden en 
criteria daarvoor bij wet of koninklijk besluit zijn vastgesteld, waardoor aan de verzoekende partijen de 
waarborgen worden ontnomen die de wetgever biedt aan producenten en leveranciers van andere producten 
waarvan de maximumprijzen correct zijn vastgesteld. 
 
 De Raad van State stelt vast dat hij niet bevoegd is om de grondwettigheid van een wet te onderzoeken en 
dat enkel het Hof zich, binnen de grenzen bepaald door zijn organieke wet, over die grondwettigheid kan 
uitspreken. 
 
 Volgens de verwerende partij voor de Raad van State is het Hof niet bevoegd om uitspraak te doen over de 
correcte naleving, door de wetgever, van de artikelen 33 en 108 van de Grondwet, maar de Raad van State is van 
oordeel dat het Hof zelf, bij het onderzoek van de schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, zal 
moeten uitmaken of en in welke mate het de artikelen 33 en 108 van de Grondwet bij die problematiek kan 
betrekken. De Raad van State besluit derhalve dat er reden is om de door de verzoekende partijen voorgestelde 
prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Volgens de verzoekende partijen voor de Raad van State dienen, overeenkomstig de beginselen die 
de verhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht regelen, de essentiële beleidskeuzen door de 
wetgevende vergadering te worden vastgesteld en mag de nadere uitwerking daarvan aan de uitvoerende macht 
worden overgelaten. In elk geval is de bevoegdheid van de minister beperkt tot de uitwerking van 
detailregelingen : overeenkomstig artikel 108 van de Grondwet komt de uitvoering van de wetgevende akten aan 
de Koning toe en niet aan een minister. Mede in het licht van artikel 33 van de Grondwet zou de wetgever de 
eigenlijke uitvoering van de wet niet rechtstreeks aan een minister kunnen toevertrouwen. 
 
 Het bepalen van een maximumprijs voor geneesmiddelen is naar het oordeel van de verzoekende partijen 
voor de Raad van State een verregaande maatregel, waarbij afdoende garanties omtrent objectiviteit en 
redelijkheid moeten worden geboden en waarbij het optreden van de wetgevende macht is vereist. De in het 
geding zijnde bepaling zou bijzonder summier zijn als grondslag voor het bepalen van een maximumprijs. Op 
generlei wijze is vastgesteld welke de criteria zijn die de minister bij het vaststellen van de maximumprijzen 
moet hanteren en welke formaliteiten hij daarbij moet naleven. De ruime machtiging aan de minister zou ook in 
contrast staan met andere wettelijke regelingen inzake prijscontroles. 
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 De verzoekende partijen voor de Raad van State zijn van mening dat door de ruime bevoegdheidsdelegatie 
aan de minister aan een bepaalde categorie van personen (producenten van geneesmiddelen) de essentiële 
waarborgen worden ontnomen die eigen zijn aan het optreden van de wetgever (of minstens van de Koning 
krachtens koninklijk besluit). Dat verschil in behandeling inzake de vaststelling van maximumprijzen zou niet 
op een objectief criterium van onderscheid berusten en evenmin zouden er redenen zijn die het verschil in 
behandeling kunnen verantwoorden, zodat tot een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang met artikel 33 van de Grondwet, moet worden besloten. 
 
 Voor zover zou worden geoordeeld dat de basisregels niet door de wetgever dienen te worden vastgesteld, 
maar tot de uitvoeringsbevoegdheid van de Koning behoren, is er volgens de verzoekende partijen voor de Raad 
van State nog steeds sprake van een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met de artikelen 33 en 108 van de Grondwet, doordat een ingrijpende regeling louter op ministerieel 
niveau wordt vastgesteld, terwijl de rechtsonderhorige recht heeft op een uitwerking door middel van een in 
Ministerraad overlegd besluit, hetgeen meer waarborgen zou bieden. 
 
 Inzake de bevoegdheid van het Hof om op de prejudiciële vraag te antwoorden, verwijzen de verzoekende 
partijen voor de Raad van State naar het arrest nr. 31/2004 van 3 maart 2004, waaruit zij afleiden dat de 
wetgever de essentiële beleidskeuzen moet vaststellen, ook indien de Grondwet niet uitdrukkelijk erin voorziet 
dat een bepaalde materie aan de wetgever is voorbehouden, en dat de bevoegdheden van de Koning, laat staan 
de minister, beperkt zijn tot de loutere uitvoering daarvan. Overigens zou het afwijzen van de bevoegdheid om 
op de prejudiciële vraag te antwoorden een vrijbrief betekenen voor de ongrondwettige miskenning van de rol 
van de wetgevende macht ten voordele van de uitvoerende macht. 
 
 A.2.  Volgens de Ministerraad dient de prejudiciële vraag te worden beperkt tot artikel 317 van de 
programmawet van 22 december 1989. Die bepaling is genomen ter uitvoering van een Europese richtlijn 
(89/105/EEG), die de mogelijkheid tot het vaststellen van de prijzen van geneesmiddelen (o.a. maximumprijzen) 
toelaat, op voorwaarde dat in een aantal procedurele waarborgen is voorzien. De afdeling wetgeving van de 
Raad van State zou ten aanzien van de bepaling geen grondwettigheidsbezwaren hebben geformuleerd. 
 
 De Ministerraad betwist de bevoegdheid van het Hof om de bepaling te toetsen aan de 
bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en de uitvoerende macht, vervat in de artikelen 33 en 108 van de 
Grondwet. Het Hof zou reeds meermaals hebben geoordeeld dat het niet bevoegd is om zulk een toetsing uit te 
voeren. Daarbij zou ook geen onderscheid worden gemaakt tussen een delegatie aan de Koning en een delegatie 
aan een minister. Het Hof zou enkel bevoegd zijn om de bevoegdheidsverdeling tussen de wetgevende en de 
uitvoerende macht te toetsen indien zij tevens de bevoegdheidverdelende regels (tussen de federale overheid en 
de gemeenschappen en de gewesten schendt) of indien zij tevens het wettigheidsbeginsel inzake de 
voorbehouden aangelegenheden schendt (de aangelegenheden die door de Grondwet aan de wetgever worden 
voorbehouden). 
 
 De prejudiciële vraag vermeldt niet, zo vervolgt de Ministerraad, welk grondwetsartikel zou vereisen dat 
de maximumprijzen van bepaalde geneesmiddelen door of bij de wet moeten worden bepaald en dus evenmin 
welke grondwettelijke waarborgen aan een categorie van personen zouden worden ontzegd. De in het geding 
zijnde bepaling raakt dus niet aan een voorbehouden aangelegenheid, zodat het Hof niet bevoegd is, zelfs niet 
via de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, om de door de wetgever gewilde bevoegdheidsverdeling te toetsen. 
De Grondwet vereist immers niet uitdrukkelijk het optreden van een democratisch verkozen vergadering. 
 
 Zelfs indien de in het geding zijnde bepaling een aangelegenheid zou betreffen waarin het optreden van een 
democratisch verkozen orgaan is vereist, dan nog schendt zij naar het oordeel van de Ministerraad niet de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet omdat het zou gaan om een delegatie van niet-essentiële elementen aan de 
uitvoerende macht en de machtiging dus redelijk verantwoord is. 
 
 De Ministerraad wenst ten slotte de gevolgen van een eventuele vaststelling van ongrondwettigheid te 
benadrukken. De vernietiging van de ministeriële besluiten die de maximumprijzen van geneesmiddelen 
bepalen, zou ertoe leiden dat, voor de nabije toekomst, het budgettaire evenwicht in de sociale zekerheid, door 
gerechtelijke vorderingen tot terugbetalingen en tot schadevergoeding door de producenten van de betrokken 
geneesmiddelen, ernstig in het gedrang wordt gebracht en dat, voor de toekomst in het algemeen, bepaalde 
geneesmiddelen niet langer door de ziekteverzekering zouden kunnen worden terugbetaald. 
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- B - 

 

 B.1.  Titel VI van de programmawet van 22 december 1989 draagt als opschrift : 

« Economische zaken : prijsvaststelling van de in het raam van de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering terugbetaalbare geneesmiddelen ». 

 

 Aan de bepalingen van die titel zijn niet alleen de geneesmiddelen bedoeld in artikel 1 

van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen onderworpen, met uitzondering van de 

magistrale bereidingen en de veeartsenijkundige geneesmiddelen (artikel 313, § 1, 1°), maar 

ook « de door de Koning met toepassing van artikel 1bis van de voornoemde wet van 

25 maart 1964 geheel of ten dele met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten 

en substanties, die worden aangeduid door de Minister die de Economische Zaken onder zijn 

bevoegdheid heeft » (artikel 313, § 1, 2°). 

 

 Artikel 317 van de voormelde programmawet bepaalt : 

 

 « De Minister kan maximumprijzen vaststellen in het algemeen voor de door hem 
aangeduide categorieën van geneesmiddelen. 
 
 Deze prijzen mogen lager zijn dan de prijzen toegepast op de datum van zijn beslissing ». 
 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de machtiging die artikel 317 aan de 

bevoegde minister verleent. Meer bepaald vraagt de verwijzende rechter of die machtiging op 

discriminerende wijze afbreuk doet aan de waarborgen die door de artikelen 33 en 108 van de 

Grondwet worden geboden. 

 

 B.3.  Artikel 33 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Alle machten gaan uit van de Natie. 
 
 Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald ». 
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 B.4.  Artikel 108 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De Koning maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van 
de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun 
uitvoering te mogen verlenen ». 
 

 B.5.  Het Hof is niet bevoegd een bepaling te censureren die de bevoegdheidsverdeling 

tussen de wetgevende macht en de uitvoerende macht zou schenden, tenzij die schending 

indruist tegen de regels inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de gemeenschappen 

en de gewesten of tenzij de wetgever, door de uitvoerende macht op te dragen een maatregel 

te nemen die niet onder zijn bevoegdheid valt, aldus een categorie van personen uitsluit van 

het optreden van een democratisch verkozen vergadering, waarin de Grondwet uitdrukkelijk 

voorziet. 

 

 B.6.  De regels die de bevoegdheden verdelen tussen de Staat, de gemeenschappen en de 

gewesten zijn niet in het geding en evenmin is de aangelegenheid die het voorwerp uitmaakt 

van artikel 317 van de programmawet van 22 december 1989 van dien aard dat de Grondwet 

uitdrukkelijk het optreden van een democratisch verkozen vergadering vereist. 

 

 B.7.  Het Hof is derhalve niet bevoegd om op de prejudiciële vraag te antwoorden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 stelt vast dat het niet bevoegd is om de prejudiciële vraag te beantwoorden. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 12 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4509 

 
 

Arrest nr. 57/2010 
van 27 mei 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 23, 24 en 25 van het decreet van de 

Franse Gemeenschap van 13 december 2007 houdende integratie van de « Ecole d’interprètes 

internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » in de « Université 

de Mons-Hainaut » en tot wijziging van de universitaire bevoegdheden, ingesteld door de 

vzw « Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Wallonie ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 september 2008 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 september 2008, heeft de vzw « Institut 
Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Wallonie », met maatschappelijke zetel te 4020 Luik, 
boulevard de la Constitution 41, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 23, 24 en 
25 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2007 houdende integratie 
van de « Ecole d’interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du 
Hainaut » in de « Université de Mons-Hainaut » en tot wijziging van de universitaire 
bevoegdheden (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2008). 
 
 
 De Franse Gemeenschapsregering heeft een memorie ingediend en de verzoekende partij 
heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 april 2009 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. E. Huisman loco Mr. M. Nihoul, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Franse 
Gemeenschapsregering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij brief van 25 maart 2010 heeft de verzoekende partij het Hof laten weten dat ze geen 
belang meer had bij het beroep gericht tegen het voormelde decreet van 13 december 2007. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partij 
 
 A.1.  De vzw « Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Wallonie » vordert de vernietiging van de 
artikelen 23, 24 en 25 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2007 houdende integratie 
van de « Ecole d’interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » in de 
« Université de Mons-Hainaut » en tot wijziging van de universitaire bevoegdheden. Een enig middel wordt 
afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 24 en 27 van de Grondwet. 
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 Samengevat verwijt de verzoekende partij de bestreden bepalingen dat zij tot gevolg hebben dat zij met 
geen enkele universiteit van de Franse Gemeenschap een overeenkomst kan sluiten met het oog op de overname, 
door die universiteit, van de opleiding die zij verstrekt, noch een overeenkomst inzake gezamenlijke organisatie 
van dat onderwijs. 
 
 De hoofdreden is dat het kanton Doornik, waartoe het « Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc » 
behoort, in geen enkele van de sites is opgenomen van de vier universiteiten van de Franse Gemeenschap die 
door het bestreden decreet bevoegd zijn verklaard om voortaan de opleidingen architectuur en stedenbouwkunde 
te verstrekken. 
 
 
 Standpunt van de Franse Gemeenschapsregering 
 
 A.2.  Op de terechtzitting van 28 april 2009 heeft de Franse Gemeenschapsregering, tussenkomende partij, 
terwijl zij in haar memorie het niet-gegronde karakter van het beroep verdedigt, het Hof ervan op de hoogte 
gebracht dat een ontwerp van decreet, ter vervanging van het bestreden decreet, zou worden aangenomen, dat 
ook de verzoekende partij in staat zou stellen een overeenkomst te sluiten met het oog op de overname, door een 
universiteit, van de opleiding die zij verstrekt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen de artikelen 23, 24 en 25 van het 

decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2007 houdende integratie van de 

« Ecole d’interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du 

Hainaut » in de « Université de Mons-Hainaut » en tot wijziging van de universitaire 

bevoegdheden. 

 

 B.1.2.  Tot de aanneming van het voormelde decreet van 13 december 2007 was aan geen 

enkele universiteit de bevoegdheid toegekend om de studie van de eerste en de tweede 

voorbereidende cyclus te organiseren in het domein « Bouwkunst en stedenbouwkunde », 

curriculum « Architectuur ». 

 

 B.1.3.  Het voormelde decreet van 13 december 2007 voert het begrip « voorwaardelijke 

bevoegdheid » in. Het bestreden artikel 23 van dat decreet bepaalt : 

 

 « Artikel 38 van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger 
onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en 
betreffende de herfinanciering van de universiteiten, waarvan de huidige tekst een § 1 zal 
vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidend als volgt : 
 
 ‘ § 2.  Een bevoegdheid wordt ‘ voorwaardelijk ’ genoemd wanneer ze onderworpen is 
aan de voorwaarde dat de universiteit waaraan deze bevoegdheid wordt toegekend, een 
overeenkomst sluit met, naargelang het geval, een hogeschool of een Hoger Instituut voor 
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architectuur, met het oog op ofwel de overname door de universiteit van het 
overeenstemmende hoger onderwijs van het lange type verstrekt door deze hogeschool of 
ofwel door dit Hoger Instituut voor architectuur, ofwel op de gezamenlijke organisatie van dit 
onderwijs overeenkomstig artikel 29, § 2. 
 
 Bij overname bepaalt de overeenkomst de overdracht naar de universiteit van het genot 
van de goederen die bestemd worden door de Hogeschool of het Hoger Instituut voor 
architectuur voor het hoger onderwijs van het lange type, de overdracht van de rechten en 
verplichtingen betreffende dit onderwijs, alsook de nadere regels voor de werkgelegenheid en 
de arbeidsvoorwaarden. Het decreet organiseert de overdracht naar de universiteit van de 
financieringstoelagen, van de studenten alsook van de personeelsleden. 
 
 Bijlage III bepaalt de voorwaardelijke bevoegdheden. 
 
 Voor de toepassing van deze paragraaf worden de volgende overeenstemmingen bepaald 
tussen de academische graden van het niet-universitair hoger onderwijs en de academische 
graden van de universiteiten. 
 

TAB. 1 - : Academische graden 
 

 Niet-universitaire Universitaire 
 Academische graden academische graden 

 
 Bachelor in de architectuur Bachelor in de architectuur 
 
 Master in de architectuur Master in de architectuur 
 
 Bachelor vertaler-tolk Bachelor vertaler-tolk 
 
 Master vertaler Master vertaler 
 
 Master tolk Master tolk ’ ». 
 

 B.1.4.  Artikel 24 van hetzelfde decreet, dat eveneens wordt bestreden, wijzigt bijlage I 

van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter 

bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende 

de herfinanciering van de universiteiten, en stelt de titels van de voorbereidende curricula van 

de universiteiten vast als volgt : 

 

 « In bijlage I van hetzelfde decreet, tussen de domeinen ‘ 4°  Geschiedenis, kunst en 
archeologie ’ en ‘ 6°  Informatie en communicatie ’, worden de volgende regels ingevoegd : 
 
 5°  Bouwkunst en stedenbouwkunde 
 
 Architectuur : B M ». 
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 B.1.5.  Artikel 25 van hetzelfde decreet, dat eveneens wordt bestreden, wijzigt bijlage III 

van het decreet van 31 maart 2004 als volgt : 

 

 « In bijlage III van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2006, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 a)  Tussen de domeinen ‘ 4°  Geschiedenis, kunst en archeologie ’ en ‘ 6°  Informatie en 
communicatie ’, worden de volgende regels ingevoegd : 
 
 5°  Bouwkunst en stedenbouwkunde 
 
 Architectuur 1 + 2 1* 2* 1* 1* 
 
 b)  Tussen de domeinen ‘ 10°  economische wetenschappen en management ’ en 
‘ 11°  psychologische en pedagogische wetenschappen ’, worden de volgende regels 
ingevoegd : 
 
 10°bis  Vertalen en tolken 
 
 Vertalen en tolken 1 1* 1 1* 
 
 Vertalen 2 1* 1 1* 
 
 Tolken 2 1* 1 1* 
 
 c)  De bijlage wordt aangevuld als volgt : 
 
 ‘ De cijfers met een asterisk vermelden een voorwaardelijke bevoegdheid in de zin van 
artikel 38, § 2. Wat betreft de bevoegdheid toegewezen aan de ‘ Université de Mons-Hainaut ’ 
voor de studie van architectuur, ze wordt onderworpen aan de aanvullende voorwaarde dat 
deze universiteit voorafgaandelijk gefusioneerd is met de Faculté polytechnique de Mons. ’ ». 
 

 B.2.  De verzoekende partij leidt één enkel middel af uit de schending, door de voormelde 

bepalingen, van de artikelen 10, 11, 24 en 27 van de Grondwet. Volgens de bestreden 

bepalingen zou zij binnen de Franse Gemeenschap het enige hoger architectuurinstituut zijn 

dat geen overeenkomst kan sluiten met een universiteit van de Franse Gemeenschap met het 

oog op ofwel de overname, door die universiteit, van het onderwijs dat in haar vestiging van 

Doornik wordt verstrekt, ofwel de gezamenlijke organisatie van dat onderwijs. 

 

 Zij stelt immers vast dat uit de lezing van de tabel in bijlage III van het voormelde decreet 

van 31 maart 2004, zoals gewijzigd bij het bestreden artikel 25 van het decreet van 

13 december 2007, kan worden afgeleid dat het kanton Doornik in geen enkele van de vier 

sites is opgenomen van de universiteiten waaraan een voorwaardelijke bevoegdheid is 
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toegekend, zoals die is omschreven bij het bestreden artikel 23 van hetzelfde decreet van 

13 december 2007. Door die ontstentenis van een voorwaardelijke bevoegdheid zou zij veel 

minder aantrekkelijk zijn dan de andere hogere architectuurinstituten. 

 

 De universiteiten van de Franse Gemeenschap zouden immers, doordat zij niet zulk een 

bevoegdheid hebben om de studie architectuur te organiseren samen met de in het kanton 

Doornik gevestigde verzoekende partij, niet zonder verhuizing samen met die laatste kunnen 

diplomeren of fuseren, terwijl dat voor geen enkel van de andere in de Franse Gemeenschap 

gevestigde architectuurinstituten het geval is. 

 

 B.3.1.  Het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 « houdende organisatie 

van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit » werd in het 

Belgisch Staatsblad van 15 september 2009 bekendgemaakt. 

 

 B.3.2.  Hoofdstuk III van dat decreet, met als opschrift « Bepalingen betreffende de 

integratie van het ‘ Institut supérieur d’architecture Saint-Luc Tournai ’ in de ‘ Université 

catholique de Louvain ’ », bepaalt : 

 

 « Art. 11.  Op 1 januari volgend op de datum waarop de overeenkomst bedoeld in 
artikel 12, § 1, van dit decreet ondertekend wordt en ten laatste op 1 januari 2011, wordt het 
onderwijs georganiseerd door de VZW ISA Saint-Luc de Wallonie op de site Doornik via het 
‘ ISA Saint-Luc Tournai ’ overgenomen door de UCL overeenkomstig artikel 38, § 2, tweede 
lid van het decreet van 31 maart 2004. 
 
 Op dezelfde datum zegt de VZW ISA Saint-Luc de Wallonie de machtigingen en de 
financiering op die ze geniet voor de site van Doornik als Hoger Architectuurinstituut. 
 
 Art. 12. § 1.  Een overeenkomst tussen de VZW ISA Saint-Luc de Wallonie en de UCL 
wordt afgesloten ten laatste op 31 december voorafgaand aan de integratie. Ze voorziet 
inzonderheid in de overdracht van de rechten en plichten wat betreft de administratieve, 
financiële, boekhoudkundige en budgettaire zaken van het ISA Saint-Luc Tournai, de 
overdracht van schuldvorderingen en obligaties op basis van de lopende overeenkomsten 
betreffende het ISA Saint-Luc Tournai, de nadere regels voor de werkgelegenheid, de 
arbeidsvoorwaarden en het beheer van de loopbaan van de personeelsleden afkomstig uit het 
ISA Saint-Luc Tournai en hun vertegenwoordiging in de organen van de UCL. De 
overeenkomst voorziet ook in de plaats voor het aanleren via een project in de opleiding 
alsook in het orgaan dat de niet-universitaire contractant zal vervangen in de overeenkomst na 
de integratie. 
 
 Overeenkomstig artikel 15bis van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene 
structuur van het hoger onderwijs, wordt de overeenkomst voorafgaandelijk aan de 
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ondertekening onderhandeld met de vakverenigingen wat betreft de nadere regels voor de 
werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en het beheer van de loopbaan van de 
personeelsleden afkomstig uit het ‘ ISA Saint-Luc Tournai ’ en de vertegenwoordiging in de 
organen van de UCL. 
 
 Het overzicht van de wetgevingen die van toepassing zijn op de personeelsleden 
afkomstig uit het ‘ ISA Saint-Luc Tournai ’, wordt gevoegd bij de overeenkomst. 
 
 De overeenkomst wordt aan de Regering bezorgd. 
 
 § 2.  Een andere overeenkomst tussen de UCL, de VZW ISA Saint-Luc de Wallonie en 
de VZW ‘ Pensionnat de Passy à Froyennes ’ bepaalt de nadere regels voor de overdracht naar 
de UCL van het genot en het onderhoud van de roerende en onroerende goederen die ter 
beschikking worden gesteld van het ‘ ISA Saint-Luc Tournai ’ door de bovenvermelde 
VZW's. 
 
 Art. 13. § 1.  De UCL wordt de werkgever van de vast benoemde personeelsleden van de 
VZW ISA Saint-Luc de Wallonie tewerkgesteld bij het ‘ ISA Saint-Luc Tournai ’ en die, op 
31 december voorafgaand aan de integratie, een weddesubsidie genieten ten laste van de 
Franse Gemeenschap. Ze behouden hun graad, hun anciënniteit, hun opdrachtlast, hun 
mogelijke loopbaanevolutie en het equivalent van alle rechten en voordelen verworven bij 
overeenkomst. 
 
 De weddesubsidies toegekend aan de personeelsleden bedoeld in het vorige lid krachtens 
de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, 
worden uitbetaald door de UCL ten laste van haar begroting. 
 
 § 2.  De UCL wordt de werkgever van de contractuele personeelsleden van de 
‘ VZW ISA Saint-Luc de Wallonie ’ tewerkgesteld bij het ISA Saint-Luc Tournai en die, op 
31 december voorafgaand aan de integratie, geen weddesubsidie genieten ten laste van de 
Franse Gemeenschap. Ze behouden hun graad, hun anciënniteit en het equivalent van alle 
rechten en voordelen verworven bij overeenkomst. 
 
 § 3.  De lijst van de personeelsleden bedoeld in de § 1 en 2 op de datum van 31 december 
voorafgaand aan de integratie, onderverdeeld in onderwijzend, wetenschappelijk, 
administratief, technisch en vakpersoneel, en die eenstemmig opgesteld wordt tussen de UCL 
en de VZW ISA Saint-Luc de Wallonie, wordt bepaald door de Regering. Deze lijst vormt de 
uitdovingsformatie. 
 
 § 4.  Onverminderd de toepassing van de artikelen 64 tot 73 van dit decreet blijven de 
personeelsleden bedoeld in de § 1 en 2 onderworpen voor het overschot aan de wets- en 
verordeningsbepalingen die, op het ogenblik van hun overdracht, op hen van toepassing zijn 
als personeelsleden van een hoger architectuurinstituut. De wijzigingen die aangebracht 
worden aan deze bepalingen, worden ook op hen toegepast. Ze behouden hun hoedanigheid 
van personeelsleden van het niet-universitair onderwijs. 
 
 § 5.  De Raad van bestuur van de UCL wordt het bevoegde beslissingsorgaan ten 
opzichte van de personeelsleden bedoeld in de § 1 en 2. 
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 Art. 14.  De som bedoeld in artikel 35ter, eerste lid, 3° van de wet van 27 juli 1971 op de 
financiering en de controle van de universitaire instellingen, ingevoegd bij artikel 63 van dit 
decreet, wordt gestort op een bijzonder artikel van de begroting van het patrimonium van de 
UCL. Het quotum van deze som met betrekking tot de lasten van het personeel bedoeld in 
artikel 13, § 1 wordt als ontvangsten geboekt in de eerste afdeling van de begroting van de 
UCL, zoals bepaald op de datum van 12 april 1999 in het besluit van de Regering van de 
Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels voor het opmaken en de vorm van de 
begrotingen en rekeningen van de universitaire instellingen. 
 
 Art. 15.  Voor de begrotingsjaren die het jaar van de integratie dekken tot het jaar 2015, 
wordt de beperking vastgesteld in artikel 40, § 3, van de wet van 27 juli 1971 op de 
financiering en de controle van de universitaire instelling, bepaald zonder rekening te houden 
met de loonkosten van de personeelsleden van het ISA Saint-Luc Tournai die overgedragen 
werden naar de UCL en met het gedeelte van de werkingstoelage dat overeenstemt met deze 
kosten ». 
 

 Met uitzondering van artikel 12, § 1, dat tien dagen na de bekendmaking van het 

voormelde decreet in het Belgisch Staatsblad in werking is getreden, zijn de voormelde 

bepalingen op 1 januari 2010 in werking getreden, en zullen zij dus van toepassing zijn vanaf 

het academiejaar 2010-2011 (artikel 81). 

 

 B.4.  Bij brief van 25 maart 2010 heeft de verzoekende partij laten weten dat, doordat het 

voormelde decreet « definitief is geworden », « zij geen belang meer heeft bij het beroep 

tegen het decreet van 13 december 2007 houdende integratie van de ‘ Ecole d’interprètes 

internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut ’ in de ‘ Université 

de Mons-Hainaut ’ en tot wijziging van de universitaire bevoegdheden ». 

 

 B.5.  Uit wat voorafgaat, volgt dat het beroep dient te worden verworpen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4721 

 
 

Arrest nr. 58/2010 
van 27 mei 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11, III, van afdeling IIbis (« Regels betreffende 

de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk 

Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het eerste kanton Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 28 mei 2009 in zake de nv « InBev Belgium » tegen Jean Evaldre en 
anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 juni 2009, heeft de 
Vrederechter van het eerste kanton Charleroi de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 11, III, van de Handelshuurwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
in zoverre de overdrager van een handelshuur kan zijn gehouden tot alle verplichtingen die 
voortvloeien uit de huurovereenkomst terwijl de overnemer die zijn verplichtingen niet heeft 
vervuld, tot niets gehouden zou zijn wanneer hij als gefailleerde verschoonbaar wordt 
verklaard door de rechtbank van koophandel ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « InBev Belgium », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1070 Brussel, Industrielaan 21; 
 
 -  Nunzia Tomaselli, wonende te 6000 Charleroi, rue de la Garenne 1/00/RC; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 21 april 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Tassin, advocaat bij de balie te Charleroi, voor de nv « InBev Belgium »; 
 
 . Mr. P. Cuvelier, advocaat bij de balie te Charleroi, voor Nunzia Tomaselli; 
 
 .  Mr. F. Belleflamme loco Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 22 februari 1993 gaat de nv « Interbrew Belgium » over tot een tweede hernieuwing van de 
handelshuurovereenkomst die op 22 februari 1973 met Nunzia Tomaselli werd afgesloten. Op 10 december 1993 
draagt die laatste die huurovereenkomst over met de uitdrukkelijke toestemming van « Interbrew Belgium ». 
 
 Op 18 november 2002 verklaart de Rechtbank van koophandel te Charleroi de overneemster van de 
huurovereenkomst in staat van faillissement. Bij vonnis van 16 juni 2004 sluit zij dat faillissement wegens 
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ontoereikendheid van het actief en verklaart zij de overneemster verschoonbaar, zodat zij krachtens artikel 82, 
eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, niet meer kan worden vervolgd door haar schuldeisers. 
 
 Bij dagvaarding van 3 juni 2002 had « Interbrew Belgium » de Vrederechter van het eerste kanton 
Charleroi verzocht de overneemster van de huurovereenkomst en Nunzia Tomaselli te veroordelen tot betaling 
van verschillende geldbedragen wegens de slechte uitvoering van de huurovereenkomst door de eerstgenoemde. 
Vanuit de vaststelling dat, rekening houdend met de verschoonbaarheid van de overneemster, de nv « InBev 
Belgium » - die intussen in de rechten van « Interbrew Belgium » is getreden - enkel nog de veroordeling van 
Nunzia Tomaselli vraagt, stelt de verwijzende rechter het Hof de bovenvermelde prejudiciële vraag, die door de 
overdraagster van de huurovereenkomst werd gesuggereerd. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Nunzia Tomaselli stelt dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 Zij beweert dat het door die vraag beoogde verschil in behandeling niet kan worden verantwoord door de 
bekommernis om de verhuurder te beschermen tegen een inopportune overdracht van de 
handelshuurovereenkomst, waarmee enkel een winstmaximalisatie zou worden nagestreefd en die geen rekening 
zou houden met de bekwaamheid van de overnemer om zijn huurverplichtingen na te komen. Zij is van mening 
dat aan die bekommernis reeds is tegemoetgekomen door het recht van verzet van de verhuurder, dat is erkend 
bij artikel 10, derde lid, van afdeling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, 
ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 30 april 1951 « op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds ». 
 
 A.2.  De nv « InBev Belgium » stelt dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 Zij merkt eerst op dat de overdracht van een handelshuurovereenkomst in principe vrij is en dat de 
verhuurder zich enkel om wettige redenen kan verzetten tegen de uitoefening van het recht op overdracht dat aan 
de huurder wordt verleend bij artikel 10, eerste lid, van afdeling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van 
het Burgerlijk Wetboek. Zij leidt eruit af dat, in de praktijk, de verhuurder zich niet kan verzetten tegen de 
overdracht van een handelshuurovereenkomst die gelijktijdig plaatsvindt met de overdracht, door de huurder, 
van zijn handelszaak. 
 
 De nv « InBev Belgium » is van mening dat artikel 11, III, van afdeling IIbis van boek III, titel VIII, 
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 30 april 1951, tot doel heeft te 
vermijden dat men enkel wegens de aantrekkelijke prijs van de overdracht van de handelszaak tot zulk een 
huuroverdracht overgaat en dat geen rekening wordt gehouden met de bekwaamheid van de overnemer om de 
verplichtingen van de huurovereenkomst na te komen. De eisende partij voor de verwijzende rechter oordeelt dat 
de in het geding zijnde bepaling het resultaat is van een evenwicht tussen het aan de huurder verleende recht op 
huuroverdracht en de belangen van de verhuurder. 
 
 De nv « InBev Belgium » verantwoordt het gevolg van de in het geding zijnde bepaling voor de 
oorspronkelijke huurder van een handelshuurovereenkomst, die deze heeft overgedragen aan een persoon die op 
een later tijdstip in staat van faillissement is verklaard maar die verschoonbaar werd verklaard, door de 
omstandigheid dat de overdracht van een handelshuurovereenkomst geen akte om niet is. Na de motieven van 
het arrest nr. 114/2004 te hebben geciteerd, wijst zij erop dat de huurder van een handelshuurovereenkomst een 
rechtstreeks economisch voordeel haalt uit de overdracht ervan, zelfs wanneer die overdracht niet samengaat met 
een overdracht van de handelszaak, omdat hij in dat laatste geval een overnamesom kan verkrijgen of zich 
eenvoudigweg kan bevrijden van de verplichtingen die aan die huurovereenkomst verbonden zijn. 
 
 A.3.  Volgens de Ministerraad vloeit het door Nunzia Tomaselli geformuleerde bezwaar voort uit de 
gelijktijdige toepassing van de in het geding zijnde bepaling, van artikel 80, tweede en derde lid, van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997 en van artikel 82 van dezelfde wet. De Ministerraad vraagt dan ook dat de 
prejudiciële vraag zou worden geherformuleerd, zodat de in het geding zijnde bepaling artikel 11, III, van 
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afdeling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, wordt, in samenhang gelezen 
met de artikelen 80, derde lid, en 82 van de wet van 8 augustus 1997. Hij stelt dat de vraag, aldus 
geherformuleerd, ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 De Ministerraad leidt vervolgens af uit het doel dat met de verschoonbaarverklaring van een gefailleerde 
wordt nagestreefd, dat de situatie van een gefailleerde die verschoonbaar is verklaard, niet voldoende 
vergelijkbaar is met die van een handelaar die niet failliet is verklaard en die hoofdelijk gehouden is tot de 
verplichting waartoe de genoemde gefailleerde gehouden was voordat hij verschoonbaar werd verklaard. 
 
 De Ministerraad voert eveneens aan dat het Hof, bij het arrest nr. 91/2005, reeds de grondwettigheid van 
het voormelde verschil in behandeling heeft erkend. 
 
 Hij stelt ten slotte dat dit verschil in behandeling objectief en redelijk is verantwoord. Met verwijzing naar 
de arresten nrs. 69/2002, 113/2002 en 114/2004 onderstreept de Ministerraad in de eerste plaats dat artikel 82 
van de wet van 8 augustus 1997 in essentie ertoe strekt een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de 
belangen van de schuldenaar en die van de schuldeiser. Hij citeert een uittreksel uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 30 april 1951 en oordeelt bovendien dat de in het geding zijnde bepaling harerzijds 
als tegenwicht dient voor de grote economische vrijheid van de huurder om zijn handelszaak aan een derde over 
te dragen. Hij wijst erop dat, in afwijking van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 10, eerste lid, van 
afdeling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek de huurder het recht verleent om 
zijn huurovereenkomst aan een derde over te dragen en er een economisch voordeel uit te halen. Hij merkt op dat 
de verhuurder, in ruil voor dat recht, aan artikel 10, derde lid, van de voormelde afdeling IIbis het recht ontleent 
om zich tegen die overdracht te verzetten, en in de in het geding zijnde bepaling een garantie vindt van 
hoofdelijkheid die op de hoofdhuurder weegt. De Ministerraad stelt dat die maatregel des te redelijker is omdat, 
enerzijds, de verhuurder en de huurder kunnen overeenkomen dat de eerstgenoemde afziet van het voordeel van 
die hoofdelijkheid en omdat, anderzijds, de verhuurder dat voordeel kan worden ontnomen in geval van 
rechtsmisbruik. De Ministerraad verwijst, wat dat laatste punt betreft, naar een arrest van het Hof van Cassatie 
van 18 februari 1988. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 10 van afdeling IIbis (« Regels betreffende de handelshuur in het 

bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij 

artikel 1 van de wet van 30 april 1951 « op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 

bescherming van het handelsfonds » en gewijzigd bij artikel 48, § 4, van de wet van 5 juli 

1963 tot regeling van het statuut der gerechtsdeurwaarders, bepaalt : 

 

 « Het verbod om de huur aan anderen over te dragen […], kan geen beletsel zijn voor een 
overdracht […] die samen geschiedt met de overdracht […] van de handelszaak en slaat op de 
gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder. 
 
 Wanneer echter de verhuurder of zijn familie een gedeelte van het onroerend goed 
bewoont, blijft het verbod van huuroverdracht […] gelden. 
 
 De huurder die gebruik wil maken van het hem in het eerste lid toegekende recht van […] 
huuroverdracht, moet aan de verhuurder het ontwerp van akte van overdracht […] betekenen 
bij ter post aangetekende brief of bij exploot van gerechtsdeurwaarder. De verhuurder die 
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meent wettige redenen te hebben om zich tegen de overdracht […] te verzetten, is gehouden 
zijn met redenen omkleed verzet op dezelfde wijze te doen kennen, binnen dertig dagen na de 
betekening, anders wordt hij geacht ermee in te stemmen. 
 
 Het verzet is onder meer gegrond, wanneer de huurder de handel in het gehuurde goed 
sedert minder dan twee jaren heeft uitgeoefend of wanneer hij de hernieuwing der huur sedert 
minder dan twee jaren heeft verkregen, behoudens het geval van overlijden van de huurder of 
andere buitengewone omstandigheden, ter beoordeling van de rechter. 
 
 De huurder kan tegen het verzet in rechte opkomen binnen vijftien dagen, op straffe van 
verval ». 
 

 Ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 30 april 1951, regelt artikel 11 van afdeling IIbis 

van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek onder meer de gevolgen van 

de overdracht van een handelshuurovereenkomst die is toegestaan bij het voormelde 

artikel 10. Zoals het werd vervangen bij artikel 1, 3°, van de wet van 29 juni 1955 « tot 

wijziging van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 

bescherming van het handelsfonds », bepaalt dat artikel 11 : 

 

 « I.  Bij overdracht van de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder, wordt de 
overnemer rechtstreekse huurder van de verhuurder. 
 
 […] 
 
 III.  De oorspronkelijke huurder blijft hoofdelijk gehouden tot alle uit de aanvankelijke 
huur voortvloeiende verplichtingen ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet van artikel 11, III, van afdeling IIbis van boek III, 

titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, doordat die bepaling een verschil in 

behandeling zou invoeren tussen, enerzijds, de overdrager van een handelshuurovereenkomst 

en, anderzijds, de overnemer van diezelfde huurovereenkomst, die na zijn faillissement 

verschoonbaar wordt verklaard. 

 

 Alleen de eerstgenoemde zou kunnen zijn gehouden tot de verplichtingen die uit die 

huurovereenkomst voortvloeien. 

 

 B.3.  De hoofdelijkheid waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, betekent dat de 

overdrager van een handelshuurovereenkomst, net zoals de overnemer, is gehouden tot de 
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verplichtingen die uit die huurovereenkomst voortvloeien en dat hij, net zoals de overnemer, 

door de schuldeiser kan worden verzocht die verplichtingen uit te voeren (artikelen 1200 en 

1203 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 De in het geding zijnde bepaling neemt artikel 11, III, van afdeling IIbis van boek III, 

titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek over, zoals het was ingevoegd bij artikel 1 

van de wet van 30 april 1951. 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding van die wet werd die hoofdelijkheid voorgesteld 

als een compensatie voor de toekenning, bij artikel 10 van dezelfde afdeling, van het recht van 

de huurder van een handelshuurovereenkomst op de overdracht ervan : 

 

 « […] de vervanging van de oorspronkelijke huurder door een nieuwe huurder, die aan de 
verhuurder wordt opgedrongen, [rechtvaardigt] het behoud […] van de hoofdelijke 
verantwoordelijkheid van de overdrager. De verhuurder heeft, inderdaad, onderhandeld met 
de huurder waarin hij vertrouwen stelde. Indien hij verplicht kan worden er een andere te 
dulden, is het billijk dat, als vergelding, de overdrager hem een waarborg geeft tegen de 
gevolgen van de tekortkomingen van zijn opvolger aan de uit de overgedragen 
huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen » (Parl. St., Kamer, 1947-1948, nr. 20, 
p. 26). 
 

 B.4.  Artikel 82, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals het was 

geformuleerd vóór de vervanging ervan bij artikel 9 van de wet van 20 juli 2005 « tot 

wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale 

bepalingen », bepaalde : 

 

 « De verschoonbaarheid doet de schulden van de gefailleerde teniet en ontslaat de 
natuurlijke personen die zich kosteloos borg hebben gesteld voor een verbintenis van de 
gefailleerde van hun verplichtingen ». 
 

 B.5.  Het door de prejudiciële vraag beoogde verschil in behandeling vloeit voort uit de 

combinatie van die bepaling met de in het geding zijnde bepaling. 

 

 De omstandigheid dat de verhuurder geen rechtsmiddel meer kan aanwenden tegen de 

overnemer van de huurovereenkomst wegens diens verschoonbaarheid, ontneemt de in het 

geding zijnde bepaling haar verantwoording niet. 
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 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 11, III, van afdeling IIbis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») 

van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, schendt de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4739 

 
 

Arrest nr. 59/2010 
van 27 mei 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 14 tot 16 van de wet van 

22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) (« Wijziging van de wet van 22 februari 

1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te 

voeren »), ingesteld door Georges Casteur. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2009, heeft Georges Casteur, 
wonende te 8400 Oostende, Stuiverstraat 315, beroep tot vernietiging ingesteld van de 
artikelen 14 tot 16 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) 
(« Wijziging van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan 
parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren »), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
29 december 2008, vierde editie. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Casteur, advocaat bij de balie te Brugge, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. Q. Peiffer loco Mr. D. Gérard en Mr. A. Feyt, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

  
 Ten aanzien van het belang 
 
 A.1.  De verzoeker betoogt dat hij zich al jaren verzet tegen het inschakelen door gemeenten van private 
parkeerfirma’s om het betaald parkeren op de openbare weg te beheren en te controleren, met inbegrip van het 
identificeren van de houder van de nummerplaat van de wagen en het procederen tegen die houder. Het verzet 
van verzoeker werd naar eigen zeggen « door een deel van de rechterlijke macht bijgetreden ». De wetgever 
heeft vervolgens de artikelen 14 tot 16 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) 
aangenomen (hierna : wet van 22 december 2008). Die wetswijziging verleent de private firma’s die belast zijn 
met de inning van de parkeergelden voor het parkeren op de openbare weg, machtiging om toegang te hebben 
tot de gegevens van de houders van de nummerplaten bij de dienst die belast is met de inschrijving van de 
voertuigen (DIV-gegevens). 
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 A.2.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoeker om de vernietiging van de bestreden bepalingen 
te vorderen. Meer bepaald zou hij niet aantonen op welke wijze die bepalingen zijn persoonlijke toestand 
rechtstreeks en ongunstig zouden aantasten. Volgens de Ministerraad is de kritiek van de verzoeker gericht tegen 
een gemeentelijke praktijk - namelijk de concessie, aan private ondernemingen, van de openbare dienst inzake 
het betaald parkeren op de openbare weg - en niet tegen de bestreden bepalingen. De handelwijze van de 
plaatselijke overheden kan de verzoeker betwisten bij de Raad van State of bij de gewone hoven en rechtbanken, 
met toepassing van artikel 159 van de Grondwet. In dit verband wijst de Ministerraad op het arrest van het Hof 
van Cassatie van 29 mei 2009, waarin het beginsel van de concessie van het betaald parkeren op de openbare 
weg aan een private onderneming en de inning van de parkeerheffing door een dergelijke derde geldig wordt 
verklaard. De vernietiging van de aangevochten bepalingen verbetert de toestand van de verzoeker niet, nu de 
gemeenten nog steeds vrij zouden blijven hun openbare dienstverlening te beheren op de wijze die hun het 
meest geschikt lijkt, in voorkomend geval door ze toe te vertrouwen aan een private rechtspersoon. 
 
 A.3.  De verzoeker antwoordt dat hij wel degelijk een specifiek belang heeft, doordat hij betrokken is in 
een procedure tegen nv « Vinci Park Belgium », die een rechtstreeks voordeel put uit de bestreden bepalingen. 
De voornoemde vennootschap tekende cassatieberoep aan tegen het vonnis in beroep van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, waarin de argumenten van de verzoeker worden gevolgd. Dat cassatieberoep is 
hangende. Door de aangevochten wetswijziging wordt in strijd met de wet van 10 april 1990 tot regeling van de 
private en bijzondere veiligheid, toestemming verleend aan de private parkeerbedrijven om onderzoeksdaden te 
stellen. In het voormelde vonnis heeft de rechter precies die strijdigheid aan de kaak gesteld. Wanneer het 
Grondwettelijk Hof van oordeel zou zijn dat de bestreden bepalingen in strijd zijn met titel II van de Grondwet, 
dan impliceert dit dat de huidige handelwijze eveneens in strijd is met titel II van de Grondwet, aangezien de 
bestreden bepalingen enkel een bestaande toestand bevestigen, waartegen verzoeker zich steeds heeft verzet. 
Voor het overige merkt de verzoeker op dat het Hof van Cassatie zich in zijn arrest van 29 mei 2009 niet heeft 
uitgesproken over de schending van de wet op de verwerking van de persoonsgegevens. Een dergelijke 
schending werd niet als middel opgeworpen, zodat het voor het Hof van Cassatie niet mogelijk was om hierover 
enige uitspraak te doen. 
 
 A.4.  Volgens de Ministerraad heeft de procedure tegen de voornoemde vennootschap geen invloed op het 
belang van de verzoeker bij de vernietiging van de bestreden bepalingen. Die bepalingen werden immers 
aangenomen nadat de betrokken procedure was ingesteld, zodat de vernietiging ervan de verzoeker geen enkele 
genoegdoening kan verschaffen in het kader van de hangende procedure. Zelfs indien dat toch het geval zou 
zijn, kunnen de gewone hoven en rechtbanken een prejudiciële vraag stellen aan het Hof. 
 
 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.5.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn 
vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de 
gewesten en de schending van de verplichting om het advies van de Raad van State te vragen. 
 
 In de eerste plaats betoogt de verzoeker dat, sedert de bijzondere wet van 13 juli 2001, de gewesten 
bevoegd zijn voor de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de provinciale en gemeentelijke 
instellingen. Hieronder vallen volgens de afdeling wetgeving van de Raad van State ook de regels met 
betrekking tot de vestiging en invordering van gemeente- en provinciebelastingen. De federale wetgever zou niet 
meer bevoegd zijn om normerend op te treden teneinde de fiscale controle met betrekking tot de lokale 
belastingen te regelen. Volgens de verzoeker hebben de bestreden bepalingen eveneens betrekking op de 
organisatie en werking van de gemeentelijke instellingen. Het sluiten van concessieovereenkomsten door 
gemeenten met private ondernemingen behoort tot de werking van de gemeentelijke instellingen en heeft 
daarenboven financiële gevolgen voor de gemeenten. 
 
 Vervolgens is de verzoeker van oordeel, zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State, dat artikel 6, 
§ 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen van toepassing is. Dat artikel 
bepaalt dat de Gewestregeringen dienen te worden betrokken bij het ontwerpen van de regels van de algemene 
politie en de reglementering op het verkeer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- 
en vervoermiddelen. 
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 Ten slotte voert de verzoeker aan dat artikel 15 van de wet van 22 december 2008 niet voor advies aan de 
Raad van State werd voorgelegd. Bij de stemming over de wet ontbrak aldus het advies dat nodig is om tot een 
geïnformeerde democratische besluitvorming te komen. 
 
 A.6.  De Ministerraad betwist in de eerste plaats de ontvankelijkheid van het middel in zoverre het steunt 
op het verzuim de afdeling wetgeving van de Raad van State te raadplegen. Het Hof zou immers niet bevoegd 
zijn om te controleren of de formaliteiten voorafgaand aan de aanneming van een norm in acht werden genomen. 
 
 A.7.  Volgens de verzoeker verhindert het voormelde verzuim de geïnformeerde democratische 
besluitvorming, dat een grondbeginsel is van een rechtsstaat. Het Hof zou wel degelijk bevoegd zijn om een 
discriminerende schending van dat grondbeginsel te beoordelen. 
 
 A.8.  De Ministerraad is van mening dat de verzoeker nalaat aan te tonen welke gewestelijke bevoegdheid 
de federale wetgever met de bestreden bepalingen zou hebben betreden : nadat hij heeft aangevoerd dat de 
aangevochten bepalingen de organisatie en de werking van de gemeentelijke instellingen zouden betreffen, 
aangelegenheden die krachtens artikel 6, § 1, VIII, van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen tot de bevoegdheid van de gewesten behoren, betoogt de verzoeker dat de Gewestregeringen bij de 
procedure tot het aannemen van de wet dienden te worden betrokken, overeenkomstig artikel 6, § 4, 3°, van 
diezelfde bijzondere wet. Impliciet lijkt hij dus van oordeel te zijn dat de bestreden bepalingen de federale 
aangelegenheid inzake de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer regelen. 
 
 Volgens de Ministerraad is de federale wetgever binnen de perken van zijn bevoegdheden gebleven. 
Volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 2008 beogen de bestreden bepalingen een 
sluitende oplossing te vinden voor de inning van niet-betaalde parkeergelden door concessiehouders, opdat het 
stedelijk parkeerbeleid niet wordt ondermijnd. De wet beoogt dus gemeenten de mogelijkheid te bieden om hun 
bevoegdheden inzake het gemeentelijk beheer van het betaald parkeren op de openbare weg ten volle uit te 
oefenen, desnoods door een beroep te doen op een concessie van openbare dienst. Die gemeentelijke 
bevoegdheid wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 2 van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968. Krachtens die bepalingen stellen de gemeenteraden aanvullende 
reglementen vast betreffende de op het grondgebied van hun gemeente gelegen openbare wegen. 
 
 De Ministerraad voert aan dat de federale overheid bevoegd is om de politie over het wegverkeer te 
regelen. Krachtens artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
behoren de regels inzake de algemene politie en de reglementering op het vervoer, hierin begrepen de politie 
over het wegverkeer, tot de bevoegdheid van de federale overheid. Volgens het Hof verwees de bijzondere 
wetgever met de uitdrukking « politie over het wegverkeer » naar de materie die geregeld werd door de wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968, en door 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Hij 
verwijst in dat verband naar het arrest nr. 68/96 van 28 november 1996. Het betaald parkeren op de openbare 
weg wordt meer bepaald geregeld door artikel 27 van het voormelde koninklijk besluit en door bijzondere 
gemeentelijke verordeningen. Die gemeentelijke reglementen inzake betaald parkeren op de openbare weg 
vallen dus onder de politie over het wegverkeer, een aangelegenheid waarvoor de federale wetgever bevoegd is 
gebleven. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de federale wetgever geenszins een aangelegenheid bedoeld in artikel 6, 
§ 1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 heeft geregeld. De bestreden bepalingen leggen de 
plaatselijke instellingen geen verplichting op om inzake het betaald parkeren op de openbare weg op een 
bepaalde wijze te handelen. Daarenboven houden die bepalingen geen regels in die de gemeentelijke overheden 
dienen na te leven wanneer zij overgaan tot een concessie van openbare dienst. De aangevochten wetgeving zou 
dus niet de organisatie of de werking van de plaatselijke instellingen regelen. 
 
 De omstandigheid dat de bestreden bepalingen financiële gevolgen voor de gemeenten kunnen 
meebrengen, houdt niet in, zo vervolgt de Ministerraad, dat de federale wetgever zich de gewestelijke 
bevoegdheid betreffende de ondergeschikte besturen, en meer bepaald de algemene financiering van de 
gemeenten, zou hebben toegeëigend. Krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 vermag de federale 
wetgever overigens de gemeentelijke overheden te belasten met de uitvoering van een wet en van andere 
opdrachten, met inbegrip van het op de begroting brengen van alle uitgaven die aan die overheden worden 
opgelegd. De financiering van de opdrachten die de gemeenten dienen te vervullen, komt tevens de federale 
overheid toe wanneer die opdrachten betrekking hebben op een aangelegenheid waarvoor die overheid bevoegd 
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is. De federale overheid is ook bevoegd voor de organisatie en uitoefening van het specifiek administratief 
toezicht met betrekking tot de aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren. 
 
 De Ministerraad merkt verder op dat artikel 15 van de wet van 22 december 2008 een inmenging inhoudt 
in het recht op eerbiediging van het privéleven, gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet. De bepaling 
machtigt immers de steden en gemeenten, hun concessiehouders en de autonome gemeentebedrijven om de 
identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de 
voertuigen. Enkel de federale wetgever zou kunnen bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden het 
recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven mag worden beperkt. Bijgevolg vermocht de 
federale overheid, op grond van artikel 22 van de Grondwet, te bepalen in welke gevallen en onder welke 
voorwaarden de personen belast met het beheer van de politie over het wegverkeer een beperking van het recht 
op eerbiediging van het privé- en gezinsleven mogen aanbrengen. 
 
 De Ministerraad erkent dat de federale overheid, die over de beslissingsbevoegdheid inzake de algemene 
politie en de reglementering op het verkeer en vervoer beschikt, het standpunt van de gewestelijke overheden in 
overweging dient te nemen, zonder evenwel haar beleidsvrijheid te verliezen. Daartoe dient de betrokken 
wetgeving echter betrekking te hebben op « het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de 
reglementering op het verkeer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en 
vervoermiddelen ». De Ministerraad verwijst in dat verband naar het arrest nr. 3/2006 van 11 januari 2006. In 
het voorliggende geval beogen de bestreden bepalingen de gemeenten toe te staan hun bevoegdheden inzake 
betaald parkeren op de openbare weg ten volle uit te oefenen. De bestreden bepalingen bevatten volgens de 
Ministerraad op zich geen regels van algemene politie of reglementering op het verkeer en vervoer en bevatten 
evenmin technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen. De politieregels worden immers 
uitgevaardigd door de gemeenten op grond van een bevoegdheid die hun wordt toegewezen bij de 
gecoördineerde wetten betreffende de politie op het wegverkeer, een bevoegdheid die uitgeoefend wordt in het 
kader van gemeentelijke autonomie waarin de artikelen 41 en 162 van de Grondwet voorzien. De 
Gewestregeringen dienden dan ook niet te worden betrokken bij het aannemen van de bestreden bepalingen. 
 
 A.9.  De verzoeker betwist het standpunt dat hij impliciet ermee akkoord zou gaan dat de bestreden 
bepalingen een federale aangelegenheid regelen. Hij verwees enkel naar een advies van de afdeling wetgeving 
van de Raad van State waaruit blijkt dat, indien de wet betreffende de politie over het wegverkeer wordt 
gewijzigd, die wijziging dient te voldoen aan artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen. Dat neemt niet weg dat de bestreden bepalingen enkel en alleen de 
inningsmodaliteiten van parkeerretributies beogen. Zij vallen derhalve niet onder het toepassingsgebied van 
artikel 6, § 4, 3°. De gewestelijke decreetgever zou bevoegd zijn om het Gemeentedecreet te wijzigen. Door de 
inning aan private firma’s toe te vertrouwen, interfereert het bestreden artikel 15 met het nieuwe 
Gemeentedecreet en dus ook met de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten. 
 
 Voor het overige merkt de verzoeker op dat, wat de bevoegdheid betreft om het recht op eerbiediging van 
het privéleven te beperken, de decreetgever volgens de rechtspraak van het Hof enkel het minimumkader, 
vastgesteld door de federale overheid, dient te respecteren. Daaruit kan niet worden afgeleid dat de decreetgever 
onbevoegd zou zijn. 
 
 A.10.  De Ministerraad herhaalt dat de betwiste wetgeving niet behoort tot de materie betreffende de 
samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de gemeentelijke instellingen, maar verband houdt met 
de federale materie van de politie over het wegverkeer. In het kader van die materie werden aan de 
gemeentelijke overheden bevoegdheden toegekend om het betaald parkeren op de openbare weg te regelen. De 
gemeentelijke politiereglementen worden derhalve aangenomen ter uitvoering van een federale materie en het 
komt de federale overheid toe om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de gemeentelijke 
overheden toe te laten hun opdrachten op passende wijze te vervullen. 
 
 De Ministerraad verwijst ten slotte naar het arrest nr. 12/2004 van 21 januari 2004 en meent dat de 
voorliggende zaak volgens dezelfde principes moet worden opgelost. De bestreden bepalingen hebben immers 
tot doel de gemeentelijke overheden in staat te stellen hun opdrachten van politie over het wegverkeer en, meer 
bepaald, van betaald parkeren op de openbare weg op passende wijze uit te voeren. 
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 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.11.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De verzoeker merkt op dat artikel 22 van de Grondwet geen 
absolute bepaling is. In de gevallen en onder de voorwaarden door de federale wet bepaald, kan van het recht op 
eerbiediging van het privé- en gezinsleven worden afgeweken. De beperkingen mogen echter niet verder reiken 
dan wat krachtens artikel 8 van het voormelde Verdrag is toegestaan. 
 
 Volgens de verzoeker beantwoordt artikel 15 van de wet van 22 december 2008 niet aan de in die 
verdragsbepaling vervatte noodzakelijkheidsvoorwaarde. Indien de overheid zelf zou overgaan tot het innen van 
parkeerretributies, dan zou men geen machtiging moeten geven aan private vennootschappen, teneinde hun 
toegang te verlenen tot de DIV-gegevens van iedere burger. In vele steden en gemeenten gaat de lokale overheid 
zelf over tot de controle en opsporing van de bestuurders van geparkeerde wagens, hetgeen bewijst dat er van 
een noodzaak geen sprake is. Er bestaat geen redelijk verband van evenredigheid tussen de gevolgen van de 
maatregel voor de betrokken personen en de belangen van de gemeenschap. De maatregel is niet dienend voor 
de belangen van de gemeenschap, maar enkel voor de belangen van de betrokken private parkeeronderneming. 
Daarenboven is de burger gebaat bij een controle door een ambtenaar van de gemeente, die handelt in het belang 
van de gemeenschap, terwijl de bedienden van een private vennootschap enkel en alleen handelen in het belang 
van die vennootschap. 
 
 Voorts voert de verzoeker aan dat artikel 15 niet voldoende is gepreciseerd. De bevoegdheid van een 
betrokken overheid dient op een duidelijke wijze te worden afgebakend, zodat iedere burger de gevolgen ervan 
kan inschatten. De wetgever heeft in de mogelijkheid voorzien om zowel de lokale overheid als private 
vennootschappen toegang te verlenen tot de DIV-gegevens. De DIV wordt in de wet omschreven als « de 
overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in overeenstemming met de wet tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ». De wet bepaalt niet dat de private ondernemingen dienen te beantwoorden aan de 
wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hetgeen onvoldoende waarborgt dat de betrokken gegevens 
de correcte bestemming krijgen. Er bestaat geen enkele waarborg inzake de kwalificatie van het personeel van 
de private ondernemingen, die toegang krijgen tot de gegevens. De verzoeker vraagt zich ten slotte af of die 
gegevens in strijd met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgeslagen kunnen worden in de 
onderneming in kwestie. 
 
 A.12.  Volgens de Ministerraad strekt artikel 15 van de wet van 22 december 2008 ertoe de gemeenten toe 
te staan de openbare dienst van het betaald parkeren op de openbare weg te beheren op de wijze die hun het 
meest geschikt lijkt, in voorkomend geval door een privaatrechtelijke rechtspersoon tijdelijk te belasten met het 
beheer van die openbare dienst middels de gunning van een concessie van openbare dienst. 
 
 De Ministerraad merkt allereerst op dat de bestreden bepaling niet ertoe strekt private ondernemingen 
toegang te verlenen tot de DIV-gegevens. Zij kunnen enkel de identiteit van een persoon opvragen, teneinde 
over te gaan tot de invordering van een onbetaalde retributie. Bovendien kan de bestreden bepaling slechts 
worden toegepast mits naleving van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door de aanvraag 
te beperken tot de enkele identiteit van de gebruikers en de concessiehouders te onderwerpen aan de 
eerbiediging van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer doet de bestreden maatregel niet op 
onevenredige wijze afbreuk aan het recht van de gebruikers op eerbiediging van hun privéleven. De 
Ministerraad wijst erop dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een gunstig 
advies over het wetsontwerp heeft uitgebracht. 
 
 Wat de dwingende maatschappelijke behoefte betreft, brengt de Ministerraad in herinnering dat bepaalde 
vonnissen de private ondernemingen hebben verhinderd de identiteit van de houder van een nummerplaat bij de 
DIV op te vragen. De gemeenten die de concessie van openbare dienst verkozen om hun openbare dienst van 
betaald parkeren op de openbare weg te beheren, konden derhalve niet meer, via hun concessiehouder, de 
parkeerheffingen innen die niet vrijwillig werden betaald. Het was dus noodzakelijk om de gemeenten in de 
mogelijkheid te stellen om hun bevoegdheden uit te oefenen op de wijze die hun het meest geschikt lijkt. In haar 
advies nr. 37/2008 van 26 november 2008 heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer overigens « [niet] betwist […] dat het wetsontwerp tegemoet wil komen aan een dwingende 
maatschappelijke behoefte ». 
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 De Ministerraad is van mening dat artikel 15 van de wet van 22 december 2008 zich op een voldoende 
nauwkeurige wijze uitdrukt. De bepaling kan niet worden opgevat in de zin dat zij private ondernemingen 
zonder meer zou toelaten toegang te krijgen tot de DIV-gegevens. Enkel de identiteit van de houder van de 
nummerplaat kan worden opgevraagd en bovendien moet de wet tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer worden nageleefd. Ten slotte betwist de Ministerraad de stelling dat de bedienden van een private 
vennootschap enkel handelen in het belang van die vennootschap. De in concessie gegeven dienst blijft immers 
een openbare dienst. De gemeenteoverheid behoudt dus het toezicht op de in concessie gegeven dienst, de 
concessiehouder dient het beginsel van de gelijkheid van de gebruikers na te leven en de gemeenteoverheid 
bepaalt de regels die van toepassing zijn op de gebruikers, met inbegrip van de vaststelling van de tarieven. In 
diezelfde zin zijn de parkeerheffingen niet verworven ten gunste van de private onderneming die ze invordert 
doch ten gunste van de gemeente. De concessiehouder en zijn personeel handelen bijgevolg in het belang van de 
gemeente en de aanvraag tot identificatie bij de DIV kan enkel strekken tot het goede beheer van de openbare 
dienst die in concessie werd gegeven. 
 
 
 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.13.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De 
verzoeker voert aan dat artikel 14 van de wet van 22 december 2008 aan degenen die in het kader van concessies 
of beheersovereenkomsten parkeergelden dienen te betalen niet dezelfde waarborgen biedt als aan degenen die 
parkeerretributies of parkeerbelastingen dienen te betalen. Indien de gemeente een parkeerretributie oplegt, dan 
dient het bedrag ervan in een redelijke verhouding te staan met de verleende dienst. Een belasting kent niet die 
beperking, maar de parkeerbelastingbetaler geniet wel de beschermingsmechanismen zoals gewaarborgd door de 
wet van 24 december 1996. Met het bestreden artikel 14 voert de wetgever een nieuwe categorie van 
parkeergelden in, die niet in verhouding dienen te staan tot de geleverde dienst en die niet onder het 
toepassingsgebied vallen van de wet van 24 december 1996. 
 
 De verzoeker wijst erop dat de bestreden bepaling de mogelijkheid beoogt te creëren voor de gemeenten 
om de invordering van parkeerbelastingen of parkeerretributies uit te besteden aan de private concessiehouders. 
Hierbij gaan alle wettelijke waarborgen teniet voor de burgers die onderworpen worden aan een tussen de 
gemeente en de concessiehouder afgesproken beheersovereenkomst. De invoering van de categorie 
« parkeergelden » heeft als gevolg dat de concessiehouders veel hogere en disproportionele parkeergelden 
zouden kunnen innen, dan wanneer de gemeenten zelf zouden instaan voor de controle en de inning van het 
betaald parkeren op de openbare weg. De wetswijziging zou niet dienstig zijn voor het algemeen belang en het 
doel van de maatregel zou het verschil in behandeling niet kunnen verantwoorden. 
 
 A.14.  De Ministerraad is van mening dat de bestreden bepaling geen verschil in behandeling instelt. Alle 
gebruikers kunnen immers parkeren op de openbare weg van een gemeente die haar openbare dienst van betaald 
parkeren op de openbare weg in concessie heeft gegeven. De bestreden bepaling behandelt dus op identieke 
wijze één enkele categorie van personen, namelijk de weggebruikers. Het mogelijke verschil in behandeling 
vindt zijn oorsprong niet in de bestreden wet, doch in de keuze van de gemeente inzake het beheer van haar 
openbare diensten. Uit het beginsel van de gemeentelijke autonomie volgt dat de gemeenten onderling hun 
openbare dienst op verschillende wijze kunnen beheren zonder de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te 
schenden. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de parkeerheffing de tegenprestatie vormt voor een geleverde dienst. De 
burgers die parkeerheffingen geïnd door private ondernemingen verschuldigd zijn, worden geen wettelijke 
waarborgen ontzegd. Er dient immers in herinnering te worden gebracht dat de gemeentelijke overheden de 
verordenende beginselen bepalen en dat de rechtsbescherming die de burgers geboden wordt, onder meer op 
procedureel vlak, dezelfde is ongeacht de keuze die de gemeenten maken. De gemeenten dragen geenszins hun 
bevoegdheid over wanneer zij de openbare dienst met betrekking tot het betaald parkeren op de openbare weg in 
concessie geven. De bestreden bepalingen zijn dus evenredig met de nagestreefde doelstelling. 
 
 A.15.  In zijn memorie van antwoord voert de verzoeker nog aan dat artikel 14 van de wet van 
22 december 2008 in strijd is met de Europese rechtspraak, meer bepaald met het arrest Brixen van het Hof van 
Justitie van 13 oktober 2005. Daarin werd geoordeeld dat ook openbare besturen gebonden zijn aan de 
grondregels van de Europese Unie zoals de vrijheid van ondernemen, de vrijheid van dienstverlening en de 
beginselen van gelijke behandeling, niet-discriminatie en transparantie. Openbare besturen ontsnappen aan die 
grondregels als zij als concessiegever een controle uitoefenen op de concessiehouder die even volledig is als 
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diegene over hun eigen diensten. Die controle moet zo ruim zijn dat de concessiegever een beslissende invloed 
heeft op zowel de strategische doelstellingen als de belangrijkste beslissingen van de concessiehouder. In het 
voormelde arrest constateert het Hof van Justitie onder meer dat de raad van bestuur van het gemeentebedrijf 
over ruime autonome bevoegdheden beschikt en dat er in de praktijk geen managementcontrole is vanuit het 
stadsbestuur. Daarom is de toewijzing van de uitbating van de parking aan het stadsbedrijf in strijd met de 
Europese regels. Naar analogie kan worden besloten dat de private parkeerbedrijven waarmee gemeenten 
concessies sluiten, gebonden zijn door de grondregels van de Europese Unie. Doordat het bestreden artikel 14 
niet in een dergelijke controle en bevoegdheid van de gemeenten voorziet als noodzakelijke voorwaarde, zou het 
in strijd zijn met de grondregels van de Europese Unie. 
 
 A.16.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het middel in zoverre het is afgeleid uit de 
strijdigheid van een wettelijke bepaling met de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het aangehaalde arrest zou 
overigens niet relevant zijn voor de voorliggende zaak. Bovendien lopen de bestreden bepalingen niet vooruit op 
de manier waarop de gemeenten het betaald parkeren op hun grondgebied beheren. Meer bepaald laten ze de 
vrijheid van de gemeentelijke overheden intact om gebruik te maken van het systeem van de concessie van 
openbare diensten en om de voorwaarden voor een dergelijke concessie te bepalen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen de artikelen 14 tot 16 van de wet van 

22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) (hierna : wet van 22 december 2008). De 

bestreden bepalingen wijzigen de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt 

toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren. 

 

 De wetgever beoogt met die wetswijziging « een sluitende wettelijke oplossing te vinden 

voor de inning van niet-betaalde parkeergelden door concessiehouders, opdat het stedelijk 

parkeerbeleid niet zou worden ondermijnd » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 

DOC 52-1608/001, p. 16). 

 

 B.2.1.  Artikel 14 van de wet van 22 december 2008 heeft in artikel 1 van de wet van 

22 februari 1965 een zinsnede ingevoegd. Het laatstgenoemde artikel luidt thans (de wijziging 

wordt cursief gedrukt) : 

 

 « Wanneer de gemeenteraden, overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de 
politie van het wegverkeer, reglementen inzake het parkeren vaststellen, die betrekking 
hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen 
voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart, dan kunnen zij 
parkeerretributies of -belastingen instellen of parkeergelden bepalen in het kader van 
concessies of beheersovereenkomsten inzake het parkeren op de openbare weg, die van 



 9

toepassing zijn op motorvoertuigen, hun aanhangwagens of onderdelen. Deze wet is niet van 
toepassing op het halfmaandelijks beurtelings parkeren en de beperking van het langdurig 
parkeren ». 
 

 B.2.2.  Artikel 15 van de wet van 22 december 2008 voegt een artikel 2 toe aan de wet 

van 22 februari 1965, dat bepaalt : 

 

 « Met het oog op de inning van de in artikel 1 bedoelde retributies, belastingen of 
parkeergelden, zijn de steden en gemeenten en haar concessiehouders en de autonome 
gemeentebedrijven gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te 
vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in overeenstemming 
met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ». 
 

 B.2.3.  Artikel 16 van de wet van 22 december 2008 voegt een artikel 3 toe aan de wet 

van 22 februari 1965, dat bepaalt : 

 

 « De in artikel 1 bedoelde retributies, belastingen of parkeergelden worden ten laste 
gelegd van de houder van de nummerplaat ». 
 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoeker bij de vernietiging van de 

bestreden bepalingen. Zijn belang zou niet verschillen van het belang dat eenieder erbij heeft 

dat de wettigheid in alle aangelegenheden in acht wordt genomen. 

 

 B.3.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat iedere natuurlijke persoon die een beroep tot vernietiging instelt doet blijken van 

een belang. Er is slechts een belang wanneer de bestreden bepaling de verzoekende partij 

rechtstreeks en ongunstig kan raken. 

 

 B.3.3.  Ter staving van zijn belang voert de verzoeker aan dat hij zich reeds geruime tijd 

verzet tegen het inschakelen van private ondernemingen om het betaald parkeren op de 

openbare weg te beheren en te controleren en dat hij bovendien verwikkeld is in een 

rechtszaak tegen een dergelijke private onderneming. 
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 De verzoeker kan bijgevolg in zijn situatie rechtstreeks en ongunstig worden geraakt, 

temeer daar wordt aangevoerd dat de bestreden bepalingen sommige grondrechten zouden 

kunnen aantasten, meer bepaald het recht op de eerbiediging van het privéleven. 

 

 B.3.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.4.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, 

en van artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen. 

 

 B.5.1.  Het voormelde artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, bepaalt sinds de wijziging ervan 

bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 : 

 

 « De aangelegenheden bedoeld in artikel [39] van de Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 VIII.  Wat de ondergeschikte besturen betreft : 

 
 1°  de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de provinciale en 
gemeentelijke instellingen, met uitzondering van : 
 
 -  de regelingen die krachtens de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de 
gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en 
provincieraadsverkiezingen opgenomen zijn in de gemeentewet, de gemeentekieswet, de 
organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, 
het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot 
regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen; 
 
 -  de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 5, 5bis, 70, 3° en 8°, 126, tweede en 
derde lid, en titel XI van de provinciewet; 
 
 -  de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 125, 126, 127 en 132 van de nieuwe 
gemeentewet, voor zover zij de registers van de burgerlijke stand betreffen; 
 
 -  de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, § 2, van 
de nieuwe gemeentewet, en de brandweer; 
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 -  de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen. 
 
 De gewesten oefenen deze bevoegdheid uit, onverminderd de artikelen 279 en 280 van de 
nieuwe gemeentewet. 

 
 De gemeenteraden of de provincieraden regelen alles wat van gemeentelijk of provinciaal 
belang is; zij beraadslagen en besluiten over elk onderwerp dat hen door de federale overheid 
of door de gemeenschappen is voorgelegd. 

 
 De provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen 
worden benoemd en afgezet door de betrokken gewestregering, op eensluidend advies van de 
Ministerraad. 
 
 Wanneer een gemeenschaps- of gewestregering informatie opvraagt uit de registers van 
de burgerlijke stand, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk gevolg aan dat 
verzoek; ». 
 

 B.5.2.  Artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt : 

 

 « De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 
 
 Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de 
gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het 
gezag van de gemeenten toevertrouwd : 
 
 1°  alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, 
kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, 
het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen 
van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat 
dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat 
schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer 
betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van 
dit artikel; 
 
 […] ». 
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 B.5.3.  Artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen bepaalt : 

 

 « De Regeringen worden betrokken bij : 
 
 […] 
 
 3°  het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het 
verkeer en vervoer, […] ». 
 

 Volgens de parlementaire voorbereiding van die bepaling (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, 

nr. 516/1, p. 21) betreft de « algemene politie » de politiereglementen van toepassing op de 

verschillende vervoerswijzen, zoals : 

 

 -  de politie over het wegverkeer; 

 

 -  het algemeen reglement van de scheepvaartwegen; 

 

 -  het politiereglement op de spoorwegen; 

 

 -  de politie van het personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar; 

 

 -  de politie op de zeevaart en de luchtvaart. 

 

 B.6.1.  Aan de gewesten wordt door artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere 

wet van 13 juli 2001, de principiële bevoegdheid toegewezen inzake de organieke wetgeving 

op de gemeenten. Daartoe behoren onder meer de regeling van de gemeentelijke instellingen, 

de organisatie van de gemeentelijke administratieve diensten en het statuut van het 

gemeentepersoneel (Parl. St., Senaat, 2000-2001, nr. 2-709/1, pp. 8 en 9). 

 

 B.6.2.  Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en 

de bijzondere wetgever worden geacht aan de gemeenschappen en de gewesten de volledige 

bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de aan 

hen toegewezen aangelegenheden. Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere 



 13

wetgever het gehele beleid inzake de door hem toegewezen aangelegenheden aan de 

gemeenschappen en de gewesten overgedragen. 

 

 Tot de organisatie, bevoegdheid en werking van de gemeentelijke en provinciale 

instellingen behoren met name de vestiging en de invordering van de gemeente- en 

provinciebelastingen. 

 

 B.6.3.  Artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de voormelde bijzondere wet voorziet 

uitdrukkelijk erin dat « de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van 

artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet » tot de bevoegdheid van de federale wetgever 

blijven behoren. 

 

 Aldus is de federale overheid niet alleen bevoegd voor de organisatie en de bevoegdheid 

van de geïntegreerde politiedienst op federaal en lokaal niveau zoals bedoeld in artikel 184 

van de Grondwet, maar ook voor de algemene administratieve politie en de handhaving van 

de openbare orde op gemeentelijk vlak. 

 

 B.6.4.  Inzake politie dient evenwel rekening te worden gehouden met het voormelde 

artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

Uit die bepaling vloeit voort dat het aannemen van « de regels van de algemene politie en de 

reglementering op het verkeer en vervoer » een federale bevoegdheid is gebleven, ook al 

moeten de Gewestregeringen bij het ontwerpen ervan worden betrokken. 

 

 B.7.1.  Tot de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en 

vervoer behoren de algemene reglementen die de Koning op grond van artikel 1 van de 

wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968 (hierna : Wegverkeerswet), vermag vast te stellen. Dat artikel maakt deel uit 

van hoofdstuk I, « Algemene reglementen », van de voormelde wet. 

 

 Ter uitvoering van die machtiging is het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer genomen. Luidens artikel 1, 

eerste lid, ervan geldt dat reglement « voor het verkeer op de openbare weg en het gebruik 

ervan, door voetgangers, voertuigen, trek-, last- of rijdieren en vee ». In artikel 2 worden 
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verschillende begrippen gedefinieerd. Titel II preciseert de verkeersregels. Titel III heeft 

betrekking op de verkeerstekens. 

 

 B.7.2.  Naast de machtiging tot het vaststellen van algemene reglementen voorziet de 

Wegverkeerswet in de mogelijkheid tot het uitvaardigen van aanvullende reglementen. Zo 

belast artikel 2 bijvoorbeeld de gemeenteraden ermee reglementen vast te stellen die enkel 

gelden voor de op het grondgebied van hun gemeente gelegen openbare wegen. De 

artikelen 2, 2bis en 3 van de Wegverkeerswet maken deel uit van hoofdstuk II, « Aanvullende 

reglementen ». 

 

 De aanvullende reglementen hebben aldus een bijzonder toepassingsgebied en strekken 

ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere 

omstandigheden. Uit hun aard zelf kunnen aanvullende verkeersreglementen geen regels van 

algemene politie bevatten. 

 

 B.7.3.  De bestreden bepalingen voorzien in de mogelijkheid voor gemeenten om 

concessiehouders en autonome gemeentebedrijven in te schakelen bij het voeren van een 

lokaal parkeerbeleid. Het bestreden artikel 14 machtigt meer bepaald de gemeenten om 

parkeergelden te bepalen in het kader van concessies of beheersovereenkomsten inzake het 

parkeren op de openbare weg. Het bestreden artikel 15 machtigt de steden en gemeenten en 

hun concessiehouders en de autonome gemeentebedrijven om de identiteit van de houder van 

de nummerplaat op te vragen bij de overheid die is belast met de inschrijving van de 

voertuigen in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Het bestreden artikel 16 bepaalt dat de retributies, belastingen of parkeergelden ten laste van 

de houder van de nummerplaat worden gelegd. 

 

 Zoals blijkt uit de inleidende zin van artikel 1 van de wet van 22 februari 1965, kan de 

door de bestreden bepalingen ingevoerde regeling inzake parkeergelden en inzake de inning 

en tenlastelegging daarvan, slechts toepassing vinden wanneer de gemeenteraden, 

overeenkomstig de wetgeving en de reglementen op de politie van het wegverkeer, 

reglementen inzake het parkeren vaststellen, die betrekking hebben op parkeren voor een 

beperkte tijd, het betaald parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van 

een gemeentelijke parkeerkaart. 
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 B.7.4.  Daaruit volgt dat de bestreden bepalingen, aangezien zij het domein van de 

aanvullende verkeersreglementen betreffen, tot de bevoegdheid van de gewesten behoren en 

de in het middel aangevoerde bepalingen schenden. 

 

 B.8.  Het eerste middel is gegrond in zoverre het is afgeleid uit de schending van de 

regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de 

onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 B.9.  De verzoeker voert in het eerste middel ook aan dat artikel 15 van de wet van 

22 december 2008 niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State werd 

voorgelegd. 

 

 Het Hof is enkel bevoegd om de grondwettigheid van de inhoud van een wetskrachtige 

norm ten aanzien van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het 

bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, 

de artikelen van titel II « De Belgen en hun rechten » en de artikelen 170, 172 en 191 van de 

Grondwet na te gaan. 

 

 Die bevoegdheid staat het Hof niet toe te controleren of de formaliteiten voorafgaand aan 

de aanneming van die wetskrachtige norm in acht werden genomen. 

 

 B.10.  Nu de overige middelen niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen zij 

niet te worden onderzocht. 

 

 B.11.1.  Uit de vernietiging van de bestreden bepalingen volgt dat de wet van 22 februari 

1965 onverkort van toepassing blijft in de redactie die aan de wijziging bij de wet van 

22 december 2008 voorafgaat. 
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 B.11.2.  Met betrekking tot de toepassing van de wet van 22 februari 1965, vóór de 

vermelde wijziging, heeft het Hof van Cassatie in twee arresten van 29 mei 2009 geoordeeld : 

 

 « Door aan een particulier een concessie te geven voor de materiële organisatie van het 
betaald parkeren en hem de controle toe te vertrouwen van het naleven van het 
parkeerreglement, delegeert de gemeente niet haar bevoegdheid aan een derde maar beheert 
zij een openbare dienst op de wijze die haar het meest geschikt lijkt » (C.08.0129.N, punt 10). 
 
 « Uit het feit zelf dat krachtens de voormelde wet van 22 februari 1965 de gemeenteraden 
gemachtigd zijn parkeerheffingen uit te voeren en dat concessies vereist zijn om deze 
heffingen effectief uit te voeren wanneer de gemeente hiertoe niet de nodige administratieve 
sterkte heeft, vloeit voort dat de concessionaris de opdracht moet kunnen krijgen de 
parkeerheffingen te innen en de opbrengst hiervan te ontvangen voor rekening van de 
gemeente » (C.08.0129.N, punt 11). 
 
 « [Artikel 10 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, 
zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij wet van 7 maart 2007] belet niet dat een 
gemeente bestuursdocumenten ter beschikking stelt van een vennootschap in zoverre dat 
nodig is om die vennootschap toe te laten de openbare dienst te verlenen, waartoe zij zich in 
het kader van een concessie van openbare dienst verbonden heeft » (C.08.0130.N, punt 7). 
 

 B.11.3.  Daaruit volgt dat er geen aanleiding is om te onderzoeken of het aangewezen is 

de gevolgen van de vernietigde bepalingen te handhaven met toepassing van artikel 8, tweede 

lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt de artikelen 14 tot 16 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse 

bepalingen (I). 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4742 

 
 

Arrest nr. 60/2010 
van 27 mei 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 50 (Referentiebedragen) van de wet van 

19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, ingesteld door het 

« Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen en E. Derycke, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 50 (« Referentiebedragen ») van de wet van 19 december 2008 houdende 
diverse bepalingen inzake gezondheidszorg (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
31 december 2008, derde editie), door het « Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van 
Geneesheren-Specialisten », met zetel te 1050 Brussel, Kroonlaan 20, de vzw « Belgische 
Vereniging van Artsensyndicaten », met zetel te 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg 6, de 
vzw « Chambre Syndicale des Médecins de l’Agglomération bruxelloise », met zetel te 
1050 Brussel, Boondaalsesteenweg 6, Constantinus Politis, die keuze van woonplaats doet te 
1180 Brussel, Hyppolyte Boulangerlaan 19, Salim Jarjoura, wonende te 7000 Bergen, rue 
Joseph Hubert 32, en Jacques de Toeuf, die keuze van woonplaats doet te 1180 Brussel, 
Winston Churchilllaan 253. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Clinique Saint-Pierre », waarvan de zetel is gevestigd te 1340 Ottignies, 
avenue Reine Fabiola 9; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de 
vzw « Clinique Saint-Pierre » en de Ministerraad hebben ook memories van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Thiry en Mr. B. Cambier, advocaten bij de balie te Brussel, voor de verzoekende 
partijen; 
 
 .  Mr. E. Gourdin loco Mr. X. Leurquin en Mr. M. Vastmans, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de vzw « Clinique Saint-Pierre »; 
 
 .  Mr. P. Slegers, tevens loco Mr. L. Depré, en Mr. B. Fonteyn, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De bestreden bepaling wijzigt het systeem van de « referentiebedragen » voor sommige vaak 
voorkomende verstrekkingen in een ziekenhuis, ingevoerd in 2002 - nog zonder te zijn toegepast - teneinde de 
grote verschillen in kosten tussen de ziekenhuizen te beperken en aldus de uitgaven van de sociale zekerheid te 
beheersen. Dat systeem voorziet, voor elk van die vaak voorkomende aandoeningen van geringe ernst, in een 
« referentiebedrag » dat overeenstemt met het gemiddelde van de nationale uitgaven met betrekking tot die 
aandoening, vermeerderd met 10 pct. 
 
 A.2.  De eerste drie verzoekers zijn verenigingen waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat de 
belangen van de geneesheren te verdedigen; zij verantwoorden hun belang om in rechte te treden door het feit 
dat het systeem van de referentiebedragen (1) ertoe zou leiden dat de geneesheren worden bestraft, (2) de 
therapeutische vrijheid van de geneesheren in hun keuze van de meest adequate behandeling voor hun patiënten, 
zou beknotten en (3) zou kunnen leiden tot een algemene afname van de kwaliteit van de zorgverlening. 
 
 De drie andere verzoekers zijn geneesheren die individueel handelen, van wie twee eveneens directeur of 
voorzitter van een ziekenhuis zijn en in die zin hun geneesheren in toenemende mate zullen moeten controleren 
en een eventuele sanctie zullen moeten afwentelen op de zorgverleners die in hun instellingen werkzaam zijn. 
 
 A.3.  De vzw « Clinique Saint-Pierre » uit Ottignies heeft een memorie van tussenkomst ingediend, 
teneinde het beroep tot vernietiging te steunen; zij verantwoordt haar belang om tussen te komen in de procedure 
door het feit dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), bij brief van 17 december 
2009, op basis van het bij de bestreden bepaling ingevoerde systeem van de « referentiebedragen », van haar een 
terugbetaling heeft gevorderd van 257 652,59 euro. Zij verzoekt het Hof haar tussenkomst ontvankelijk te 
verklaren en haar « toe te staan om later, in een memorie van antwoord, nadere feitelijke en juridische 
opmerkingen ten aanzien van het beroep tot vernietiging aan te voeren ». 
 
 A.4.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van de tussenkomst in zoverre daarin geen enkele 
opmerking wordt geformuleerd en in zoverre opmerkingen die later in het kader van een « repliek » worden 
gemaakt, moeten worden beschouwd als niet tijdig en bijgevolg als onontvankelijk; ten slotte zou een verzoek 
dat alleen tot doel heeft de tussenkomende partij toe te laten aanwezig te zijn in de debatten, moeten worden 
beschouwd als een verzoek zonder voorwerp en zou het bijgevolg moeten worden geweerd. 
 
 A.4.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat het verzoek van de tussenkomende partij 
om later opmerkingen te doen gelden, dient te worden verworpen. Immers, het de tussenkomende partij mogelijk 
maken opmerkingen voor het eerst in de repliekmemorie te formuleren, belet zowel de Ministerraad als de 
verzoekende partijen om op die opmerkingen te antwoorden, hetgeen in strijd is met zowel artikel 89, § 2, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 als het beginsel van de tegenspraak, temeer daar de tussenkomende partijen in 
het kader van hun opmerkingen geen nieuwe middelen tegen de bestreden norm mogen aanvoeren. 
 
 In uiterst ondergeschikte orde vraagt de Ministerraad dat het Hof bij beschikking vaststelt dat de zaak niet 
in gereedheid is en dat het de Ministerraad zou verzoeken een memorie in te dienen binnen de door het Hof 
vastgestelde termijn. 
 
 
 Eerste middel 
 
 A.5.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de Grondwet, en met name de artikelen 10, 11, 23 
en 33 ervan; het omvat zes onderdelen. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad is van mening dat de verschillende onderdelen van het middel niet ontvankelijk 
zijn in zoverre zij de artikelen 23 en 33 van de Grondwet aanvoeren. 
 
 A.6.1.  Het eerste onderdeel van het middel bekritiseert het systeem van de referentiebedragen, dat 
discriminerend en onevenredig zou zijn wegens de wijze waarop het ingevoerde mechanisme in de tijd wordt 
toegepast. 
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 A.6.2.  De verzoekers zijn van mening dat het systeem is aangetast door een gebrek aan voorzienbaarheid 
in zoverre het de jaren 2006, 2007 en 2008 beoogt. De referentiebedragen die de ziekenhuizen tijdens een 
toepassingsjaar X moeten naleven, zullen immers pas bekend zijn drie jaar nadat de in aanmerking genomen 
verstrekkingen zijn verricht (jaar van de terugvordering : X + 3); de zorgverleners in ziekenhuizen zullen de 
inhoud van een gedragsregel pas kennen drie jaar na de toepassing ervan, namelijk op een ogenblik dat zij hun 
gedrag niet meer zullen kunnen aanpassen teneinde een eventuele sanctie te voorkomen, zodat het door de 
wetgever nagestreefde doel niet kan worden bereikt. 
 
 Het gegeven dat het systeem van de referentiebedragen vroeger bestond, verandert die vaststelling niet, 
vermits het vroegere systeem nooit is toegepast, gelet op de ontstentenis van koninklijke besluiten tot vaststelling 
van de regels voor de toepassing van het systeem, en vermits het Riziv nooit enig preventief element heeft 
meegedeeld aan de hand waarvan de ziekenhuizen het jaarlijkse gemiddelde van de nationale uitgaven voor een 
bepaalde aandoening konden inschatten. 
 
 Door het systeem van de referentiebedragen toe te passen op de jaren 2006 tot 2008, past de bestreden 
bepaling dus, op retroactieve wijze, een gedragsregel toe die niet bekend kon zijn op het ogenblik van de 
toepassing ervan, hetgeen overigens wordt bevestigd door de mededeling, vanaf het jaar 2009, van « vooraf 
berekende referentiebedragen ». 
 
 A.6.3.  De verzoekers zijn van mening dat het systeem van de referentiebedragen eveneens is aangetast 
door een gebrek aan voorzienbaarheid in zoverre het van toepassing is vanaf 2009. 
 
 Aldus, hoewel aan de ziekenhuizen vooraf berekende referentiebedragen, vastgesteld op basis van de (nog 
niet definitieve) referentiebedragen die van toepassing zijn in het jaar X – 3, worden meegedeeld teneinde hun, te 
gelegener tijd, een raming te geven van de gemiddelden die zij zullen moeten naleven, berusten die bedragen, 
ook al steunen zij op een gemiddelde vermeerderd met 10 pct., op gegevens die geen rekening houden met een 
aantal externe factoren (indexering, wijziging van de nomenclatuur, ontwikkelingen op het gebied van de 
chirurgische en technologische ingrepen, prijsstijging van bepaalde geneesmiddelen of van bepaald materiaal, 
enz.). De zorgverleners in ziekenhuizen staan aldus voor een dilemma : ofwel houden zij rekening met dat 
financiële risico, maar bestaat het gevaar dat zij worden bestraft indien het gemiddelde van de andere 
geneesheren geen rekening heeft gehouden met die factor; ofwel houden zij geen rekening met dat risico, terwijl 
zij zeker zijn dat een stijging van de kostprijs van de verstrekkingen onvermijdelijk is, hetgeen 
noodzakelijkerwijs gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de zorgverlening en voor de deontologische plicht 
die op de geneesheren rust. De mogelijkheid die aan het oordeel van de Koning wordt overgelaten om positieve 
en/of negatieve drempels aan te nemen, toont overigens aan dat de wetgever zich bewust is van het feit dat 
onmogelijk kan worden geanticipeerd op de mogelijke gevolgen van het ingevoerde systeem voor de kwaliteit 
van de zorgverlening. 
 
 A.6.4.  Volgens de verzoekers is het voor de ziekenhuizen onmogelijk om te weten wat een « goede 
praktijk » is voor de verschillende APR-DRG’s die door het systeem worden beoogd. De bestaande, ruw 
geschatte evaluaties of de interne medische audit hebben immers alleen betrekking op individuele gedragingen 
van de geneesheren en niet van de ziekenhuizen, en beogen niet alle kosten met betrekking tot een bepaalde 
aandoening. 
 
 Zij zijn van mening dat het begrip APR-DRG het niet mogelijk maakt standaardaandoeningen te isoleren 
die homogeen zijn op het vlak van de kosten : enerzijds, hoewel de groepering in APR-DRG’s steunt op de 
homogeniteit van de algemene kosten, houdt dat niet noodzakelijkerwijs een homogeniteit van elk geïsoleerd 
onderdeel van de kostprijs in; anderzijds, zullen de extra middelen die vereist zijn door secundaire aandoeningen, 
worden geïntegreerd in de kostprijs van de APR-DRG, namelijk de oorspronkelijke aandoening, terwijl, in 
talrijke gevallen, de meerprijs van de behandeling niet te wijten is aan een slechte praktijk, maar aan de 
behandeling van secundaire aandoeningen bij de patiënt. Overigens, het feit dat geen rekening wordt gehouden 
met bepaalde verstrekkingen (« outliers » van type 2) verzacht die kritiek niet, vermits die verstrekkingen 
gedragingen beogen die het systeem zouden kunnen vervalsen. 
 
 A.6.5.  De aantasting van de rechtszekerheid die voortvloeit uit de toepassing van het systeem van de 
referentiebedragen kan bovendien een onverantwoord verschil in behandeling teweegbrengen onder de 
zorgverleners in een ziekenhuismilieu, naargelang zij zich houden aan de vooraf berekende bedragen ten koste 
van de kwaliteit van de zorgverlening, dan wel voorrang geven aan de kwaliteit van de zorgverlening, waarbij de 
laatstgenoemden zwaar kunnen worden bestraft, terwijl zij de vereiste van de goede praktijk die hun is 
toegewezen, in acht hebben genomen. 
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 A.7.1.  De Ministerraad is in de eerste plaats van mening dat de kritiek van de verzoekers alleen betrekking 
heeft op het systeem van de vooraf berekende referentiebedragen, zodat het eerste onderdeel van het middel 
alleen de vernietiging van paragraaf 11 van artikel 56ter zou beogen. 
 
 A.7.2.  Volgens de Ministerraad worden alle ziekenhuizen op dezelfde wijze behandeld wat de vooraf 
berekende referentiebedragen betreft : zij weten dat de gedragingen die ruimschoots boven het gemiddelde 
liggen, zullen worden bestraft, en worden op dezelfde wijze geconfronteerd met externe factoren die de kostprijs 
van de zorgverlening kunnen beïnvloeden. Het dilemma, waarnaar de verzoekers verwijzen, tussen de kwaliteit 
van de zorgverlening en het beheersen van de uitgaven komt overigens erop neer te stellen dat, in België, de 
overgrote meerderheid van de zorgverlening van povere kwaliteit zou zijn, vermits het referentiebedrag wordt 
berekend op basis van een nationaal gemiddelde vermeerderd met 10 pct. 
 
 A.7.3.  De rechtszekerheid wordt evenmin aangetast, daar de bestreden bepaling geen mechanisme met 
retroactieve werking invoert. De gedragsregel is immers bekend op voorhand, vermits het gaat om de 
gemiddelde werkelijke uitgaven, per APR-DRG, vermeerderd met 10 pct.; het feit dat de standaard van de 
gedragsregel achteraf wordt berekend, heeft geen invloed op de algemene voorzienbaarheid van die regel van 
normaal voorzichtig en zorgvuldig gedrag, die de ziekenhuizen aanzet tot een verantwoordelijke houding. 
 
 De « voorzienbaarheid » van het systeem moet overigens niet worden verbonden aan elk individueel 
genomen element, maar worden gezien als het resultaat van de vermenigvuldiging van elementen die een 
redelijke graad van voorzienbaarheid inhouden. Er bestaan echter verschillende mechanismen die het mogelijk 
maken om, in redelijke mate, de standaard van die referentienorm te voorzien : (1) alleen bepaalde vaak 
voorkomende en op het vlak van de kosten homogene aandoeningen worden beoogd; (2) een drempel van 10 pct. 
maakt het mogelijk alleen rekening te houden met de duidelijk afwijkende gedragingen; (3) aangezien de 
adressaten van de normen de « ziekenhuizen » zijn, zwakt het systeem, door de gedragingen over talrijke 
zorgverleners te verdelen, de afwijkende individuele gedragingen af; (4) er bestaan talrijke kanalen om 
informatie te verkrijgen over de « goede ziekenhuispraktijken », ofwel in het kader van de individuele evaluatie 
van de geneesheren (artikel 73 van de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-wet) en interne 
medische audit), ofwel op basis van bestaande aanbevelingen of van het systeem van de gegroepeerde rekening 
dat een algemeen beeld geeft van wat binnen het ziekenhuis wordt aangerekend; (5) het mechanisme van de 
voorberekening biedt aanvullende factuele informatie die het de ziekenhuizen mogelijk maakt zich te situeren 
ten opzichte van de andere ziekenhuizen; en ten slotte (6) is in een mildering van het systeem voorzien, vermits 
geen rekening wordt gehouden met de « outliers » van type 2 (namelijk de ziekenhuisverblijven die de 
gemiddelde duur voor een bepaalde aandoening ruimschoots overschrijden), vermits alleen bedragen boven 
1 000 euro worden teruggevorderd en vermits een drempelmogelijkheid bestaat die rekening moet houden met 
een eventuele grote stijging van de referentiebedragen tussen het jaar van de voorberekening en die van het 
beschouwde jaar. 
 
 Hieruit vloeit voort dat de ziekenhuizen beschikken over voldoende elementen om, in redelijke mate, de 
gevolgen te voorzien van het gebruik van de financiële middelen die de overheid ter beschikking stelt. 
 
 A.7.4.  Ten slotte is de Ministerraad van mening dat de uiteenzetting in verband met het begrip APR-DRG 
in de memorie van antwoord van de verzoekers, nieuw is en bijgevolg moet worden afgewezen. Voor het overige 
is dat begrip niet ingevoerd in het belang van de zaak, maar valt het onder een classificatie die internationaal 
wordt gebruikt om een systeem voor de financiering van de gezondheidszorg te ondersteunen. 
 
 A.8.  In haar memorie van wederantwoord onderstreept de tussenkomende partij de geringe 
betrouwbaarheid van de vooraf berekende referentiebedragen, alsook het feit dat ze niet geschikt zijn om aan te 
zetten tot een werkelijke gedragswijziging. Immers, aangezien het nationale gemiddelde per verstrekking van de 
nomenclatuur voor elke problematieke APR-DRG niet aan de ziekenhuizen wordt meegedeeld, is het voor hen 
onmogelijk om precies te weten welke verstrekking van de nomenclatuur een afwijking vertoont en om aldus 
hun gedrag aan te passen. Door te verwijzen naar groepen van aandoeningen APR-DRG voor het bepalen van de 
referentiebedragen en de vooraf berekende bedragen heeft de wetgever dus een objectief maar niet pertinent 
criterium gebruikt, dat het Hof derhalve moet afkeuren. 
 
 A.9.  In het tweede onderdeel van het middel wordt het systeem van de referentiebedragen bekritiseerd in 
zoverre het alleen rekening houdt met de « klassieke » ziekenhuisopnames - die veronderstellen dat de patiënt 
minstens één nacht in het ziekenhuis verblijft - waardoor sommige verstrekkingen van de berekening worden 
uitgesloten uitsluitend op basis van de praktijk van de ziekenhuizen : (1) de dagopnames en (2) de 
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verstrekkingen gedurende de carensperiode, namelijk in een korte periode die voorafgaat aan de 
ziekenhuisopname (bijvoorbeeld een radiografie in hetzelfde ziekenhuis, of in een ander, of zelfs door de 
huisarts, teneinde een diagnose te bevestigen die tot een ziekenhuisopname leidt). 
 
 Een en ander brengt een discriminatie teweeg onder ziekenhuizen die verschillende praktijken hanteren, die 
verband kunnen houden met de werkingswijze, de apparatuur of hun infrastructuur. De mogelijkheid die aan de 
Koning wordt overgelaten om, onder bijzondere voorwaarden, die verstrekkingen op te nemen, wijzigt op zich 
niet de discriminatie, vermits er geen enkele waarborg is dat het systeem zal worden uitgebreid. 
 
 A.10.  Volgens de Ministerraad heeft de wetgever, door alleen rekening te houden met de klassieke 
ziekenhuisopnames, gekozen voor een systeem van responsabiliseren dat steunt op de vergelijking tussen 
ziekenhuizen van de meest vergelijkbare standaardbehandelingen; verschillende praktijken op het vlak van 
ziekenhuisopname of carensperiode kunnen de statistische waarde van de referentienorm, die steunt op een 
verhoogd gemiddelde, niet ontkrachten. De wetgever heeft niettemin ervoor gekozen aan de Koning de 
mogelijkheid te delegeren het systeem uit te breiden tot dat soort van verstrekkingen, teneinde de concrete 
voorwaarden voor de gewenste uitbreiding te bepalen. 
 
 Het gegeven dat sommige ziekenhuizen misbruik zouden maken van hun therapeutische vrijheid om 
sommige medische handelingen van de ziekenhuisopname te « verschuiven » naar het ambulante, heeft geen 
gevolgen voor het belang van het met het bestreden systeem nagestreefde doel, namelijk de misbruiken binnen 
eenzelfde ziekenhuisverblijf voorkomen. 
 
 A.11.1.  In het derde onderdeel van het middel wordt de wijze van selectie en van berekening van de 
sanctie van de geselecteerde ziekenhuizen bekritiseerd, die discriminerend en onevenredig zou zijn. 
 
 A.11.2.  De ziekenhuizen die vallen onder het toepassingsgebied van de referentiebedragen worden aldus 
geselecteerd na een procedure in twee stappen : in eerste instantie berekent men voor elk ziekenhuis het verschil 
tussen de werkelijke uitgaven voor elke APR-DRG, en de referentiebedragen vermenigvuldigd met het aantal 
verblijven voor die post, waardoor voor elke categorie van APR-DRG een positief of negatief resultaat kan 
worden verkregen; vervolgens worden voor elk ziekenhuis alle verkregen resultaten opgeteld en indien de som 
positief is, komt het betrokken ziekenhuis in aanmerking voor een financiële terugvordering. 
 
 De ziekenhuizen worden dus geselecteerd op basis van een gemiddelde van uitgaven, hetgeen 
discriminerend is in zoverre een ziekenhuis zou kunnen worden geselecteerd, niet wegens een stelselmatige 
overconsumptie, maar (1) wegens belangrijke uitgaven verricht in de loop van een jaar voor een of meer APR-
DRG’s als gevolg van een investering in materiaal, of (2) wegens bepaalde zorgverleners, terwijl de andere 
APR-DRG’s of de andere zorgverleners onder het nationale gemiddelde liggen. 
 
 A.11.3.  Die selectie blijkt des te meer discriminerend daar zij moet worden geplaatst in het perspectief van 
de berekening van de financiële sanctie : voor elke APR-DRG berekent men de verschillen tussen de werkelijke 
uitgaven en de mediaan-referentieuitgaven, waarna men uitsluitend de positieve verschillen optelt en indien het 
verkregen bedrag hoger ligt dan 1 000 euro zal het overeenstemmen met het bedrag dat het geselecteerde 
ziekenhuis moet terugstorten. 
 
 Terwijl de selectie van de ziekenhuizen gebeurt rekening houdend met een marge van 10 pct. (via de 
referentiebedragen) en met een compensatie tussen de posten met een overconsumptie en die met een 
onderconsumptie, wordt aldus bij het vaststellen van het bedrag van de sanctie geen rekening gehouden met 
enige marge, maar wel uitsluitend met posten die een overconsumptie vertonen. 
 
 Het gebruik van een berekening van de sanctie die steunt op gegevens die verschillen van die welke worden 
gebruikt voor de selectie is dus discriminerend : (1) de overgang van het gemiddelde vermeerderd met 10 pct. 
naar de mediaan heeft tot gevolg dat het bedrag van de toepasselijke sanctie toeneemt, die dus onevenredig is ten 
opzichte van de overschrijdingen die werkelijk aan de ziekenhuizen toe te schrijven zijn; (2) binnen de 
ziekenhuizen zullen zorgverleners worden bestraft die niet verantwoordelijk zijn voor de overconsumptie en die 
zich hebben gehouden aan de referentiebedragen, hetgeen rechtsonzekerheid tot stand brengt; (3) de ontstentenis 
van een compensatie tussen de categorieën van APR-DRG’s kan ertoe leiden een ziekenhuis te bestraffen dat 
ervoor zou kiezen zijn uitgaven te beperken, maar waarbij die in een bepaalde categorie ruimschoots worden 
overschreden. 
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 Teneinde de gevolgen te illustreren van de overgang van het gemiddelde naar de mediaan voor de 
berekening van de sanctie, verwijzen de verzoekers naar de eerste toepassing van het systeem : voor een 
overschrijding van de referentiebedragen met iets meer dan 5 000 euro heeft een ziekenhuis meer dan 
200 000 euro moeten betalen. Dat concrete voorbeeld toont aan dat, hoewel het doel erin bestaat de ziekenhuizen 
te responsabiliseren, de aangewende middelen kennelijk onevenredig zijn. 
 
 Ten slotte wordt de onevenredigheid van de sanctie nog versterkt door het feit dat, wanneer de werkelijke 
referentiebedragen onder de vooraf berekende referentiebedragen liggen, de vooraf berekende referentiebedragen 
uiteindelijk zullen worden gebruikt als referentiebedragen, terwijl men de werkelijke gegevens gebruikt om de 
medianen van de uitgaven te berekenen die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de sancties. In een 
dergelijke hypothese zal de mediaan nog lager liggen dan het gemiddelde vermeerderd met 10 pct., zodat de 
sanctie nog meer onevenredig zal zijn ten opzichte van de overschrijdingen die werkelijk aan het ziekenhuis toe 
te schrijven zijn. 
 
 A.12.1.  Volgens de Ministerraad verwarren de verzoekers de criteria inzake de selectie van de 
ziekenhuizen met die voor het vaststellen van de financiële « sanctie », terwijl die criteria betrekking hebben op 
fundamenteel verschillende onderwerpen. 
 
 A.12.2.  Ten aanzien van de wijze waarop de ziekenhuizen worden geselecteerd, is de Ministerraad van 
mening dat het middel in rechte faalt, aangezien de bestreden bepaling alleen betrekking heeft op het 
terugbetalen van zorgverstrekkingen, waarop een materiële investering geen enkele impact heeft, vermits de 
financiering van het ziekenhuismateriaal valt onder de begroting van het ziekenhuis; het middel faalt eveneens in 
feite, aangezien een investering niet alleen wordt gesubsidieerd, maar ook het voorwerp uitmaakt van een 
afschrijving, zodat het statistisch gezien onwaarschijnlijk is dat die investering tijdens een gegeven jaar een 
dermate grote impact heeft op de behandeling van een bepaalde aandoening. 
 
 Met de marge van 10 pct. ten opzichte van het nationale gemiddelde heeft de wetgever een percentage 
gekozen dat een stelselmatige overconsumptie binnen een bepaald ziekenhuis weergeeft, en niet van een persoon 
van dat ziekenhuis, hetgeen evenredig is met de door de maatregel nagestreefde doelstelling, het 
responsabiliseren van de ziekenhuizen, die beschikken over de middelen die vereist zijn om overconsumptie te 
bestrijden, bijvoorbeeld door in het algemeen reglement van het ziekenhuis de regels te bepalen voor het 
terugstorten van de gevorderde bedragen of door toe te zien op het gedrag van hun zorgverleners. 
 
 A.12.3.  In verband met de wijze waarop de terug te storten bedragen worden berekend, is het niet 
onevenredig van de ziekenhuizen het bedrag boven de mediaan en niet boven het referentiebedrag te vorderen, 
vermits van het ziekenhuis een gedrag wordt gevraagd dat identiek is met het gemiddelde van de gedragingen 
van de andere ziekenhuizen in België, en vermits het terug te storten bedrag het geselecteerde ziekenhuis dus 
plaatst in een situatie die identiek is met het gemiddelde van de ziekenhuizen. Het doel van de in het geding 
zijnde maatregel bestaat overigens niet erin de keuzes van de ziekenhuizen om zich in een bepaalde techniek of 
aandoening te specialiseren, te vergelijken, maar aan te zetten tot een verantwoordelijke en voorzichtige houding 
vanwege de ziekenhuizen ten opzichte van de vereiste gemiddelde kwaliteit. 
 
 Zoals hiervoor is aangegeven, heeft het referentiebedrag (mediaan + 10 pct.) tot doel de ziekenhuizen te 
selecteren die stelselmatig aan overconsumptie doen, terwijl de mediaan het mogelijk maakt het werkelijke 
bedrag te kennen dat gemiddeld voor een bepaalde aandoening wordt uitgegeven; het is bijgevolg coherent dat 
het referentiebedrag wordt gebruikt voor de selectie van de ziekenhuizen die een veralgemeende overconsumptie 
vertonen, terwijl de mediaan wordt gebruikt voor het bepalen van het terug te storten bedrag, waarbij de 
Ministerraad van mening is dat het onjuist is te beweren dat het bedrag van de medianen altijd lager ligt dan dat 
van de gemiddelden. Overigens, wanneer de ziekenhuizen worden geselecteerd voor een zware en betekenisvolle 
overschrijding, draagt de ontstentenis van een compensatie voor de berekening van de terug te storten bedragen 
wel degelijk bij tot het nagestreefde doel. 
 
 A.13.  Het vierde onderdeel van het middel bekritiseert het feit dat het systeem van de referentiebedragen 
geen rekening houdt met de redenen van de overconsumptie. 
 
 Een afwijkende consumptie voor een of meer APR-DRG’s kan aldus meerdere redenen hebben, zoals 
(1) het profiel van de patiëntengroep (vreemdelingen, bejaarden, enz.) die in een bepaalde regio wonen, waarbij 
een bepaalde soort van aandoening kan worden ontwikkeld, (2) het socio-economische hinterland van het 
ziekenhuis, dat eveneens de wijze kan beïnvloeden waarop sommige aandoeningen worden behandeld (in 
sommige arme gebieden is het percentage risicovolle zwangerschappen of personen met een overgewicht groter), 
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(3) het profiel van het ziekenhuis, naargelang het gaat om een eerstelijns-, tweedelijns- of derdelijnsziekenhuis, 
naargelang het beschikt over een revalidatiedienst, zorgprogramma’s of uitrustingen die het al dan niet mogelijk 
maken bepaalde verstrekkingen in het ziekenhuis te verrichten. 
 
 De onevenredigheid van het systeem van de referentiebedragen is des te duidelijker daar het voor het 
ziekenhuis onmogelijk is a posteriori rekenschap te geven van de redenen die in voorkomend geval een 
puntgerichte overschrijding van de referentiebedragen zouden kunnen verantwoorden. 
 
 A.14.  Volgens de Ministerraad heeft de wetgever, door « gestandaardiseerde » aandoeningen te beogen, 
alleen rekening gehouden met vergelijkbare hypothesen, zodat het profiel van de patiëntengroep, het hinterland 
of het profiel van het ziekenhuis slechts variabelen zijn zonder invloed op wat concreet wordt vergeleken, 
namelijk het gemiddelde bedrag dat voor een bepaalde aandoening wordt uitgegeven. 
 
 Een studie heeft overigens aangetoond dat de aanwezigheid van een pediater bij een bevalling, situatie die 
varieert van ziekenhuis tot ziekenhuis, niet in aanmerking is genomen om een onderscheid in de berekening van 
de referentiebedragen te verantwoorden. Indien een patiëntengroep bepaalde aandoeningen in grotere mate met 
zich meebrengt of in de veronderstelling dat de landelijke ziekenhuizen meer overgaan tot een klassieke 
ziekenhuisopname dan tot een dagopname – hetgeen door de verzoekers niet wordt aangetoond –, zal dat 
evenmin gevolgen hebben voor het referentiebedrag. Ten slotte is het statistisch gezien onwaarschijnlijk dat een 
ziekenhuis op zich alle elementen verenigt die van het gemiddelde afwijken. 
 
 Aangezien de individuele variabelen niet in aanmerking komen en de toepassing van de bestreden 
maatregel louter mathematisch is, is het perfect coherent niet te voorzien in de mogelijkheid om de in 
aanmerking genomen mathematische gegevens te betwisten. 
 
 A.15.  In haar memorie van wederantwoord is de tussenkomende partij van mening dat de wetgever, door 
voor de jaren 2006 tot 2008 de verrichtingen van fysiotherapie op te nemen in de referentiebedragen van vijf 
APR-DRG’s, twee soorten van verstrekkingen (fysiotherapie en andere) op identieke wijze heeft behandeld die 
niet vergelijkbaar zijn, en aldus ziekenhuizen die beschikken over een revalidatiecentrum op dezelfde wijze heeft 
behandeld als die welke daar niet over beschikken, terwijl beide soorten van instellingen zich bevinden in 
objectief gezien verschillende situaties. 
 
 De als centra voor functionele revalidatie erkende ziekenhuizen hebben immers, op basis van 
overeenkomsten met het Riziv, doorgaans een bijzondere expertise ontwikkeld die verantwoordt dat 
fysiotherapie voor de vijf betrokken APR-DRG’s wordt aangerekend, terwijl de ziekenhuizen die niet 
beschikken over een revalidatiecentrum niet in staat zijn dergelijke zorgverlening aan te rekenen. De 
verstrekkingen van fysiotherapie kunnen overigens het voorwerp uitmaken van een verschillende codificatie naar 
gelang van de ziekenhuizen en naargelang die ziekenhuizen al dan niet beschikken over een centrum voor 
functionele revalidatie. Ten slotte zou de bestreden bepaling nadelige gevolgen kunnen hebben door de 
ziekenhuizen die beschikken over een revalidatiecentrum, te beletten fysiotherapie voor te schrijven, waardoor 
zij hun specifieke karakter zouden verliezen. 
 
 De tussenkomende partij is van mening dat de bepaling dus ongrondwettig is in zoverre zij de 
verstrekkingen beoogt voor de volgende vijf diagnosegroepen : APR-DRG 045, APR-DRG 046, APR-DRG 139, 
APR-DRG 302 (indien code 289085) en APR-DRG 302 (indien code 290286), 
 
 A.16.  In het vijfde onderdeel van het middel wordt het systeem van de referentiebedragen bekritiseerd in 
zoverre het personen zou treffen die niet verantwoordelijk zijn voor de overconsumptie. 
 
 Enerzijds, terwijl de geneesheer die de verstrekking verricht kan verschillen van diegene die ze heeft 
voorgeschreven, riskeert het systeem van de referentiebedragen de geneesheer-zorgverlener te bestraffen, terwijl 
de persoon die werkelijk verantwoordelijk is voor de overconsumptie de voorschrijvende geneesheer is. Het is 
echter onmogelijk voor de geneesheer-zorgverlener om in een oogopslag te oordelen of een verstrekking al dan 
niet onnodig is, temeer daar hij aansprakelijk kan worden gesteld. Overigens, aangezien het systeem rekening 
houdt met de verstrekkingen van kinesitherapie, zouden de geneesheren van een geselecteerd ziekenhuis ertoe 
gehouden kunnen zijn de overconsumptie waarvoor de kinesitherapeuten verantwoordelijk zijn, terug te storten. 
 
 Anderzijds, indien met toepassing van dat systeem bedragen moeten worden teruggestort, worden zij 
verdeeld tussen de beheerder van het ziekenhuis en de ziekenhuisgeneesheren, zonder het bedrag van die sanctie 
te kunnen afwentelen op de geneesheren die verantwoordelijk zijn voor de overconsumptie in het ziekenhuis en 
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zonder dat het bijgevolg mogelijk is een invloed uit te oefenen op de praktijk van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor de medische overconsumptie. 
 
 A.17.  Volgens de Ministerraad zal, aangezien het voorschrift van een geneesheer uitgevoerd door een 
andere zorgverlener valt onder de technische handelingen die vaak voorkomen voor een bepaalde aandoening, 
het feit dat de handeling wordt gesteld door een andere zorgverlener dan de voorschrijver op zich geen gevolgen 
hebben voor een eventuele overschrijding van de referentiebedragen. Het is overigens statistisch gezien 
onwaarschijnlijk dat een ziekenhuis als enige voor een externe geneesheer onnodige onderzoeken uitvoert. Ten 
slotte, in de veronderstelling dat het onderzoek onnodig is, behoort het tot de wettelijke verantwoordelijkheid 
van de zorgverlener om samen met de voorschrijvende geneesheer het nut van de te stellen handeling te herzien. 
 
 Voor het overige kan het interne reglement van het ziekenhuis voorzien in de vervanging van het 
solidariteitsmechanisme door een mechanisme van individuele verantwoordelijkheid voor de terugstorting van 
de bedragen, waarbij wordt voorzien in het afwentelen van de terug te storten bedragen op de geneesheren die 
voor de overconsumptie verantwoordelijk zijn.  
 
 A.18.  In het zesde onderdeel van het middel zijn de verzoekers van mening dat het systeem van de 
referentiebedragen een vicieuze cirkel riskeert te creëren. Indien de ziekenhuizen hun uitgaven verminderen om 
het systeem na te leven, zou het nationale gemiddelde aldus moeten afnemen, en vervolgens de 
referentiebedragen die worden berekend op basis van dat nationale gemiddelde, enzovoort, waardoor de kwaliteit 
van de zorgverlening afneemt, aangezien de zorgverleners geneigd zijn de uitgaven maximaal te beperken 
teneinde een financiële sanctie te vermijden. 
 
 De wetgever was zich overigens bewust van dat risico, vermits hij aan de Koning de mogelijkheid heeft 
overgelaten een dubbele (jaarlijkse en absolute) nationale drempel vast te stellen waaronder het referentiebedrag 
nooit mag zakken. De verzoekers zijn echter van mening dat die delegatie de bij artikel 33 van de Grondwet 
toegestane perken te buiten gaat, vermits de wetgever geen enkele richtlijn voor het correctiesysteem heeft 
gedefinieerd. 
 
 A.19.  Volgens de Ministerraad heeft de inaanmerkingneming van de vermeerderde gemiddelden niet tot 
gevolg dat de kosten onvermijdelijk zullen afnemen, maar wel worden afgestemd op het gemiddelde, waarbij het 
doel van de maatregel niet erin bestaat overschotten terug te vorderen, maar een vermindering van 
onverantwoorde uitgaven met zich mee te brengen. Aldus is het zo dat ofwel de « afwijkende » ziekenhuizen hun 
gedrag niet aanpassen en in dat geval zal het gemiddelde niet veranderen, ofwel hun gedrag wel aanpassen en in 
dat geval zullen hun uitgaven dichter bij het gemiddelde komen, zodat het doel wordt bereikt en de kostendaling 
tot staan wordt gebracht. 
 
 Overigens, in de veronderstelling dat een negatieve spiraal tot stand komt, zal de Koning een drempel voor 
de referentiebedragen kunnen invoeren, waarbij het jurisdictionele toezicht op het optreden van de Koning –
 zowel door middel van het objectief contentieux als door artikel 159 van de Grondwet – een waarborg is tegen 
elk risico van een ongrondwettigheid van de aldus uitgevoerde delegatie. 
 
 
 Tweede middel 
 
 A.20.  Het tweede middel, afgeleid uit de ongrondwettigheid van de sancties, voert een schending aan van 
de artikelen 10, 11, 12, 14, 16 en 23 van de Grondwet, van de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, van de artikelen 9, 14 en 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, alsook van de algemene rechtsbeginselen, met name die betreffende de eerlijke procedure, de 
evenredigheid en het beginsel non bis in idem. 
 
 A.21.1.  In het eerste onderdeel van het middel zijn de verzoekers van mening dat het systeem van de 
referentiebedragen een sanctie invoert die, in het licht van de door het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens uiteengezette criteria, als strafrechtelijk moet worden gekwalificeerd wegens het preventieve en tegelijk 
repressieve doel ervan, waarbij de daarmee ingevoerde financiële sanctie veel hoger ligt dan een eventuele 
overconsumptie; in de parlementaire voorbereiding wordt overigens gewag gemaakt van een 
« recuperatieboete ». Volgens de verzoekers zou de nieuwe berekeningswijze, zoals blijkt uit simulaties, tot 
gevolg hebben dat de gemiddelde sanctie stijgt van 20 114 euro tot 187 107 euro. 
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 Die strafrechtelijke maatregel voldoet niet aan de grondwettelijke waarborgen zoals : (1) het beginsel van 
de wettigheid van de straffen, (2) de rechtszekerheid, (3) het recht op een daadwerkelijk beroep voor een 
onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege en (4) het beginsel non bis in idem. 
 
 Het beginsel van de wettigheid van de straffen wordt aldus geschonden vermits de bestreden bepaling aan 
de Koning, zonder dat die delegaties voldoende nauwkeurig worden gedefinieerd, de mogelijkheid delegeert om 
(1) het systeem van de referentiebedragen uit te breiden tot de dagopnames en de carensperiode en (2) 
drempelmechanismen in te voeren. 
 
 Het beginsel van de niet-retroactiviteit van de strafwet wordt eveneens geschonden vermits, zoals hiervoor 
is aangetoond, de eventueel opgelegde sanctie gedragingen treft die worden aangenomen op een ogenblik dat de 
zorgverleners de door hen na leven gedragsregels niet nauwkeurig kennen. 
 
 Het recht op een daadwerkelijk beroep, dat een beroep met volle rechtsmacht voor een rechterlijk orgaan 
veronderstelt, wordt evenmin nageleefd, vermits de betwistingen betreffende de berekening van de terug te 
storten bedragen worden gebracht voor het Verzekeringscomité, en het bij ontstentenis van een wettelijke 
machtiging voor de rechter verboden is zich in de plaats te stellen van de administratieve overheid door zelf het 
bedrag van de sanctie dat hij onevenredig zou achten, aan te passen. 
 
 Ten slotte wordt ook het beginsel non bis in idem geschonden, vermits de financiële sanctie die door de 
ziekenhuizen wordt betaald, in werkelijk moet worden afgewenteld op de zorgverleners die verantwoordelijk 
zijn voor de overconsumptie, die de werkelijke adressaten van de norm zijn – waarbij de wet bij ontstentenis van 
een interne overeenkomst in het ziekenhuis over de verdeling van de sanctie, voorziet in een verdeling van 
25 pct. ten laste van de beheerder en 75 pct. ten laste van de geneesheren – en die het voorwerp kunnen uitmaken 
van een soortgelijke sanctie voor een medische overconsumptie, met toepassing van de artikelen 73bis en 142 
van de wet van 14 juli 1994. 
 
 A.21.2.  In het tweede onderdeel van het middel zijn de verzoekers in ondergeschikte orde van mening dat 
het systeem van de referentiebedragen op zijn minst een administratieve sanctie invoert die noch de rechten van 
de verdediging en het beginsel van een eerlijke procedure in acht neemt (vermits de ziekenhuizen de redenen 
voor een overschrijding van de referentiebedragen niet kunnen uitleggen), noch het recht op gezondheid en het 
evenredigheidsbeginsel (vermits de gevolgen voor de kwaliteit van de zorgverlening niet evenredig zijn met de 
verstrekkingen waarmee het systeem van de referentiebedragen rekening houdt), noch andere hiervoor vermelde 
algemene beginselen (de sanctie is discriminerend en onevenredig, is in strijd met het beginsel non bis in idem en 
doet afbreuk aan de beginselen van niet-retroactiviteit en van rechtszekerheid). 
 
 A.22.1.  De Ministerraad is van mening dat de gevorderde terugstorting geen maatregel van strafrechtelijke 
aard is. Het beperkte karakter van de adressaten van de norm en het feit dat de sanctie ertoe strekt het gedrag te 
oriënteren van personen die deelnemen aan een opdracht van openbare dienst pleiten immers in het voordeel van 
het administratieve karakter van de maatregel, die ertoe strekt de zorgverleners te responsabiliseren door aan de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering de bedragen terug te betalen die op onverantwoorde manier zijn aangerekend, 
en die, vanwege de aard ervan, niet tot doel heeft een gedrag te « bestraffen », maar uitsluitend te 
« voorkomen »; ten slotte wordt de sanctie uitgesproken door een administratieve overheid, zonder de 
verplichting om een zaak aanhangig te maken bij een strafrechtelijk rechtscollege teneinde een uitvoerbare titel 
te verkrijgen om de terugstorting te vorderen. 
 
 A.22.2.  De maatregel van de terugstorting doet overigens geen afbreuk aan de aangevoerde 
grondwettelijke waarborgen. 
 
 De rechten van de verdediging en de beginselen van de eerlijke procedure worden in acht genomen, vermits 
de maatregel, opgesteld met verwijzing naar gestandaardiseerde technieken voor vaak voorkomende 
aandoeningen, slechts gebruik maakt van een mathematische toepassing, waarbij de gegevens al dan niet juist 
zijn en al dan niet correct zijn ingevoerd, hetgeen door de ziekenhuizen kan worden betwist. 
 
 Overigens raakt het systeem geenszins aan de zorgverlening, maar uitsluitend aan de wijze van 
terugbetaling ervan, zodat er geen enkele aantasting is van het recht op gezondheid. 
 
 Het beginsel non bis in idem, dat geen betrekking heeft op de invoering van een misdrijf, maar uitsluitend 
op de uitvoering ervan, is evenmin geschonden, daar het aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, 
staat om na te gaan of het beginsel non bis in idem in de feiten is nageleefd, hetgeen een identiteit van de 
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vervolgingen - op het vlak van de feiten - van de personen en van het morele element van de misdrijven 
veronderstelt, wat te dezen niet het geval is, vermits de eventuele sancties ten aanzien van de geneesheren met 
toepassing van artikel 73 van de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-wet) niet identiek 
zijn aan de sancties die de ziekenhuizen eventueel oplopen in geval van stelselmatige overconsumptie. 
 
 
 Derde middel 
 
 A.23.1.  Het derde middel voert een schending van de rechtszekerheid aan. 
 
 A.23.2.  In het eerste onderdeel van het middel zijn de verzoekers, om de redenen die zijn aangevoerd ten 
aanzien van het eerste onderdeel van het eerste middel, van mening dat de tijdelijke invoering van het systeem 
van het referentiebedrag in strijd is met het beginsel van de niet-retroactiviteit en met het beginsel van 
rechtszekerheid, aangezien het systeem gedragingen van overconsumptie drie jaar nadat zij zijn aangenomen, 
bestraft. 
 
 A.23.3.  In het tweede onderdeel van het middel bekritiseren de verzoekers de toepassing van het systeem 
van de referentiebedragen op de jaren 2006 tot 2008. 
 
 Aldus blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat bepaalde kritiek is geïdentificeerd ten aanzien van het 
systeem dat van toepassing is op de jaren 2006 tot 2008, vermits de wetgever aan de Koning de mogelijkheid 
heeft gedelegeerd om het systeem te corrigeren door te voorzien in andere voorwaarden voor de toepassingsjaren 
2009 en volgende en vermits hij heeft voorzien in de mededeling van vooraf berekende referentiebedragen voor 
de jaren 2009 en volgende. 
 
 Het systeem van de referentiebedragen, zoals het bestond vóór de inwerkingtreding van de bestreden 
bepaling, was overigens niet van toepassing, daar het onvolledig was bij ontstentenis van twee koninklijke 
besluiten – een algemeen en een jaarlijks – tot vaststelling van de referentiebedragen en de praktische regeling 
voor de toepassing ervan; bovendien heeft dat systeem van de referentiebedragen gedurende de periode 
2006-2009 niet het voorwerp uitgemaakt van enige informatiecampagne bij de geneesheren-zorgverleners, zodat 
de bestreden bepaling, door in 2006 verrichte medische handelingen te bestraffen, verlopen gedragingen op 
retroactieve wijze bestraft. 
 
 A.24.  De Ministerraad herinnert eraan dat de retroactiviteit die de verzoekers bekritiseren, een factuele 
retroactiviteit is : de verzoekers achten retroactief het feit zich in overeenstemming te moeten brengen met een 
voorzichtigheidsnorm die bekend is, maar waarvan de precieze mate pas later bekend zal zijn. 
 
 Die eventuele retroactiviteit heeft echter niet tot gevolg de ziekenhuizen in een situatie van 
rechtsonzekerheid te plaatsen, aangezien (1) de ziekenhuizen het meest geschikt zijn om te waken over een 
redelijke en voorzichtige houding voor vaak voorkomende aandoeningen, (2) zij vanaf 2002 op de hoogte waren 
van een verwijzing naar het nationale gemiddelde vermeerderd met 10 pct. en wisten dat een overschrijding zou 
kunnen leiden tot een terugstorting en (3) het feit het referentiebedrag concreet te moeten vaststellen na het 
geëvalueerde feit, inherent is aan het systeem en overigens ten grondslag ligt aan de maatregelen voor het 
individueel responsabiliseren van de zorgverleners bedoeld in artikel 73 van de ZIV-wet. 
 
 Ten slotte valt het aan de Koning gemaakte verwijt om de koninklijk besluiten niet te hebben 
bekendgemaakt waarin het vroegere systeem voorzag, niet onder het toezicht van het Hof en het feit dat de 
wetgever ervoor kiest een systeem van voorberekening in te voeren teneinde de voorzienbaarheid van het 
systeem te verbeteren, betekent niet dat de norm vroeger niet voorzienbaar was, waarbij de voorberekening 
overigens slechts een aanwijzing is voor de gedragsregel die drie jaar eerder moest worden gevolgd. 
 
 A.25.  De tussenkomende partij bevestigt dat zij onverwachts werd bestraft door een wet van 2009 die 
sancties oplegt voor het overschrijden van de referentiebedragen voor de jaren 2006, 2007 en 2008. 
 
 Zelfs indien, vanuit een formeel standpunt, de tekst van de bestreden bepaling de vroegere versie van 
artikel 56ter van de wet van 14 juli 1994 vervangt, heeft hij niettemin tot gevolg dat op de jaren 2006 tot 2008, 
dus op retroactieve wijze, het systeem van de referentiebedragen wordt toegepast. Bovendien is de bestreden 
tekst geen identieke weergave van het vroegere artikel 56ter, dat overigens nooit is toegepast bij ontstentenis van 
toepassingsbesluiten. Ten slotte toont de vergelijking van de twee versies van artikel 56ter aan dat de bestreden 
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tekst voorziet in een veel zwaardere sanctie dan die waarin vroeger was voorzien, vermits men niet verwijst naar 
het gemiddelde vermeerderd met 10 pct., maar naar de nationale mediaan. 
 
 De ziekenhuizen konden dus, bij het begin van de jaren 2006 tot 2008, niet weten dat zij zouden worden 
bestraft voor het overschrijden van het gemiddelde van de uitgaven van de referentiebedragen en beschikten over 
geen enkele concrete informatie betreffende hun situatie ten opzichte van die referentiebedragen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.1.  Artikel 11 van de wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake 

gezondheidszorg heeft in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen (hierna : wet van 14 juli 1994) een artikel 56ter 

ingevoegd, dat een systeem van « referentiebedragen » invoert voor bepaalde vaak 

voorkomende verstrekkingen in ziekenhuizen, teneinde « praktijkverschillen bij 

standaardprocedures die in het ziekenhuis worden uitgevoerd weg te werken » (Parl. St., 

Kamer, 2001-2002, DOC 50-1905/001, p. 8). 

 

 De referentiebedragen worden toegepast per opname voor de 

verzekeringstegemoetkoming verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, en 

worden vastgesteld per groep van relatief vaak voorkomende aandoeningen van geringe ernst 

(APR-DRG) (artikel 56ter, §§ 1, 2 en 9), waarbij drie soorten verstrekkingen in aanmerking 

worden genomen (artikel 56ter, § 8); die referentiebedragen, jaarlijks berekend (artikel 56ter, 

§ 4), stemmen overeen met het gemiddelde van de jaarlijkse uitgaven voor elk van die 

« standaardaandoeningen », vermeerderd met 10 pct. (artikel 56ter, § 3). 

 

 B.1.2.  In de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 22 augustus 2002 

wordt de draagwijdte uiteengezet van het systeem van de referentiebedragen, zoals het in 

2002 is ingevoerd :  

 

 « Het afwijken van het referentiebedrag met 10 % zal aanleiding geven tot recuperaties 
op de betrokken medische honoraria. Afwijkingen van de referentiebedragen in meer dan 
50 % van de in het ziekenhuis behandelde pathologiegroepen zal naast recuperatie ook 
aanleiding geven tot een publicatie op internet. Door deze transparantie wordt getracht 
significante praktijkverschillen die niet gemotiveerd zijn door de medische context terug te 
dringen » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1905/001, p. 17). 
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 In verband met die terugvordering heeft de minister gepreciseerd : 

 

 « Concreet, zal deze terugvordering gebeuren door het in mindering brengen van de 
bedragen naar aanleiding van de eerstvolgende terugbetaling door de overheid van facturen. 
De precieze modaliteiten worden vastgesteld bij koninklijk besluit » (Parl. St., Senaat, 2001-
2002, nr. 2-1245/3, p. 21). 
 

 Er werd eveneens gepreciseerd : 

 

 « De verrekening ten aanzien van de individuele ziekenhuisgeneesheren van het verschil 
tussen de werkelijke uitgaven en de referentieuitgaven dient te worden geregeld in het 
ziekenhuisreglement » (Parl. St., Senaat, 2001-2002, nr. 2-1245/3, p. 6). 
 

 De minister had onderstreept dat « het preventieve karakter van het systeem essentieel 

is » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1905/004, p. 41). 

 

 Wanneer de werkelijke uitgaven minstens 10 pct. hoger liggen dan de referentiebedragen, 

kon het verschil aldus in mindering worden gebracht van de latere rekeningen, onder de 

voorwaarden bepaald door de Koning (artikel 56ter, §§ 5 en 6); wanneer die overschrijding 

voor meer dan de helft betrekking had op de APR-DRG’s in een ziekenhuis, werden die 

gegevens daarnaast openbaar gemaakt op de internetsite van het Riziv (artikel 56ter, § 7). 

 

 B.1.3.  Op grond van artikel 60 van de voormelde wet van 22 augustus 2002 is het 

systeem van de referentiebedragen in werking getreden op 1 oktober 2002, waarbij de 

referentiebedragen voor de eerste maal moeten worden berekend voor het jaar 2003 op basis 

van de gegevens met betrekking tot de opnames die eindigen na 1 oktober 2002 en vóór 

31 december 2003 (artikel 56ter, § 4, tweede lid). 

 

 B.2.1.  Na een kleine correctie van het systeem door de programmawet van 24 december 

2002 is het systeem van de terugvordering vanaf het jaar 2005 van toepassing verklaard op het 

geval waarin de werkelijke uitgaven per opname de referentiebedragen overschrijden, zonder 

voortaan te eisen dat die overschrijding minstens 10 pct. van de referentiebedragen bedraagt. 

 

 In de parlementaire voorbereiding met betrekking tot die wijziging van artikel 56ter 

stelde de minister vast dat geen enkel ziekenhuis een straf had opgelopen wegens 
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overschrijding van de in 2002 ingevoerde referentiebedragen, en dit door de « complexiteit 

van het systeem » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1627/005, p. 59) en dat de 

overwogen wijziging « tot doel [had] de tolerantiedrempel werkelijk tot 10 % te beperken » 

(ibid.). 

 

 B.2.2.  Het systeem van de referentiebedragen waarin artikel 56ter voorziet, is vervolgens 

grondig gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, die met name een berekeningswijze voor 

het terug te vorderen bedrag in twee fasen heeft vastgelegd (een selectie van de betrokken 

ziekenhuizen, en vervolgens een berekening van het bedrag dat die ziekenhuizen werkelijk 

moeten terugstorten), waarbij de Koning evenwel de termijnen en voorwaarden inzake de 

berekening van de bedragen in kwestie moest vaststellen, alsook de wijze waarop het 

ziekenhuis die terugstort aan de verzekering voor geneeskundige verzorging (artikel 56ter, 

§ 5, derde lid). 

 

 Op grond van artikel 106 van de voormelde wet van 27 december 2005 waren die 

verschillende wijzigingen van toepassing voor de berekeningen van de referentiebedragen 

voor het jaar 2003. 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding van die wet is aldus vastgesteld dat « de 

referentiebedragen […] nog niet [zijn] toegepast. Dat zal voor het eerst in 2006 gebeuren, op 

grond van de opnamen die vóór 1 januari 2004 eindigen » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, 

DOC 51-2098/028, p. 17). 

 

 B.2.3.  Bij ontstentenis van toepassingsbesluiten is het in 2002 ingevoerde systeem van 

de referentiebedragen echter nooit concreet toegepast (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 

DOC 52-1491/006, p. 9) vóór de invoeging van het nieuwe artikel 56ter bij de bestreden 

bepaling. 

 

 B.3.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen artikel 50 van de wet van 19 december 

2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg (hierna : wet van 19 december 

2008), dat artikel 56ter, zoals het is ingevoegd in de wet van 14 juli 1994 bij de wet van 

22 augustus 2002 en gewijzigd bij de wetten van 24 december 2002, 27 april 2005 en 

27 december 2005, vervangt door hetgeen volgt : 
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 « § 1.  In afwijking van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden 
jaarlijks referentiebedragen per opneming toegepast voor de verzekeringstegemoetkoming 
verleend aan rechthebbenden in een ziekenhuis met betrekking tot de groepen van 
verstrekkingen bedoeld in paragraaf 8 voor zover deze behoren tot de in paragraaf 9 bedoelde 
APR-DRG-groepen. Onder APR-DRG-groepen wordt verstaan : de classificatie van patiënten 
in diagnosegroepen zoals beschreven in het handboek ‘ All Patient Refined Diagnosis Related 
Groups, Definition manual, version 15.0 ’. De Koning kan de toepassing van de 
referentiebedragen uitbreiden tot de verstrekkingen verleend tijdens een verblijf in het 
ziekenhuis dat aanleiding geeft tot de betaling van een dagforfait zoals bedoeld in de geldende 
overeenkomst bij toepassing van artikel 46, of tijdens om het even welk verblijf dat aanleiding 
geeft tot de betaling van een verpleegdagprijs. 
 
 § 2.  Deze referentiebedragen worden berekend voor de in paragraaf 1 bedoelde APR-
DRG-groepen voor de klassen 1 en 2 van klinische ernst, voor de groepen van verstrekkingen 
bedoeld in paragraaf 8 en na weglating van de ‘ outliers ’ type 2 bedoeld in de besluiten 
genomen in uitvoering van artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 
7 augustus 1987. 
 
 § 3.  De betrokken referentiebedragen zijn gelijk aan het gemiddelde van de jaarlijkse 
uitgaven per opneming, vermeerderd met 10 pct. en steunen op de gegevens bedoeld in 
artikel 206, § 2, van deze wet en artikel 156, § 2, tweede lid, van de wet van 29 april 1996 
houdende sociale bepalingen. 
 
 § 4.  De betrokken referentiebedragen worden jaarlijks berekend door de technische cel 
bedoeld in artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, op basis 
van de in paragraaf 3 bedoelde gegevens met betrekking tot de in paragraaf 1 bedoelde 
verstrekkingen. De referentiebedragen worden jaarlijks in mei meegedeeld aan de in 
artikel 153 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen bedoelde multipartite-
structuur inzake ziekenhuisbeleid. 
 
 De jaarlijkse referentiebedragen per opname worden voor de eerste maal vastgesteld voor 
het jaar 2006. Ze worden jaarlijks berekend op basis van de in het eerste lid bedoelde 
gegevens met betrekking tot de opnames die worden beëindigd na 31 december van het 
voorgaande jaar en voor 1 januari van het volgende jaar. 
 
 § 5. 1°  De selectie van de ziekenhuizen die in aanmerking komen voor effectieve 
opvordering van de terug te storten bedragen en de berekening van de effectieve aan het 
Instituut terug te storten bedragen door de geselectioneerde ziekenhuizen, ten laste van de aan 
de verzekering aangerekende honoraria, gebeurt volgens de volgende berekeningsmethode, 
die in twee onderdelen opgedeeld wordt : 
 
 a.  Selectie van de ziekenhuizen die in aanmerking komen voor effectieve opvordering 
van de terug te storten bedragen : 
 
 -  berekening per ziekenhuis van de verschilbedragen tussen enerzijds de werkelijke 
uitgaven voor de opnames zoals bedoeld in paragraaf 1, rekening houdend met de 
beperkingen bedoeld in paragraaf 2, en anderzijds de referentie-uitgaven berekend volgens de 
modaliteiten, zoals opgegeven in paragrafen 2, 3 en 4; 
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 -  totalisatie per ziekenhuis van de positieve en negatieve resultaten van deze 
berekeningen; enkel de ziekenhuizen voor wie het resultaat van deze totalisatie positief is, 
komen in aanmerking voor terugstorting. 
 
 b.  Berekening van de effectieve terug te storten bedragen voor de in a. geselecteerde 
ziekenhuizen : 
 
 -  berekening per ziekenhuis van de verschilbedragen tussen enerzijds werkelijke 
uitgaven voor de opnames zoals bedoeld in paragraaf 1, rekening houdend met de 
beperkingen bedoeld in paragraaf 2, en anderzijds de overeenkomstige nationale 
mediaanuitgave, per APR-DRG, per klasse 1 respectievelijk 2 van klinische ernst en per groep 
van verstrekkingen; 
 
 -  alle positieve verschilbedragen van de hierboven uitgevoerde berekeningen per 
ziekenhuis vormen de effectieve terug te storten bedragen voor de onder a. geselecteerde 
ziekenhuizen, mits de som van deze positieve verschilbedragen groter is dan 1.000 euro. 
 
 2°  De door het ziekenhuis terug te storten bedragen worden verdeeld tussen de 
ziekenhuisbeheerder en de ziekenhuisgeneesheren, conform het reglement zoals bedoeld in 
artikel 135, 1°, tweede lid, of in artikel 136, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987. 
 
 § 6.  Het Instituut past de in paragraaf 5, 1°, beschreven berekeningsmethode toe op basis 
van de gegevens verstrekt door de technische cel en deelt het individueel resultaat van de 
berekening aan elk ziekenhuis mee. De mededeling van de resultaten, met inbegrip van de 
terug te storten bedragen, gebeurt jaarlijks in september. 
 
 In geval van terug te storten bedragen, stort het betrokken ziekenhuis ze aan het Instituut 
ten laatste op 15 december van het jaar van de mededeling. In geval van betwisting stort het 
betrokken ziekenhuis de terug te storten bedragen aan het Instituut binnen de dertig dagen 
volgend op de mededeling van de beslissing van het Verzekeringscomité, als deze termijn de 
voornoemde vijftiende december overschrijdt. Elke storting van de terug te storten bedragen 
gebeurt in een unieke en algemene storting. 
 
 Het Verzekeringscomité is belast met de afhandeling van de geschillen met betrekking tot 
de berekening van de terug te storten bedragen. Vanaf de datum waarop de resultaten zijn 
meegedeeld, beschikt het ziekenhuis, op straffe van onontvankelijkheid, over dertig 
kalenderdagen om de elementen van de berekening van de terug te storten bedragen te 
betwisten bij het Verzekeringscomité. 
 
 De betwistingen kunnen slaan op de volgende elementen : 
 
 -  de samenstelling van de gebruikte case-mix; 
 
 -  de werkelijke uitgaven met betrekking tot de case-mix; 
 
 -  eventuele materiële fouten in de uitgevoerde berekeningen. 
 
 De betwistingen, gemotiveerd en gerechtvaardigd door bewijselementen, moeten worden 
ingediend bij een ter post aangetekende brief. 
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 Het Verzekeringscomité neemt een beslissing binnen de negentig dagen na ontvangst van 
de betwisting en deelt deze met een ter post aangetekende brief mee aan de ziekenhuizen. 
 
 § 7.  De door de ziekenhuizen teruggestorte bedragen worden beschouwd als inkomsten 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging volgens de bepalingen van artikel 191 van 
deze wet. 
 
 § 8.  Volgende groepen van verstrekkingen worden in aanmerking genomen : 
 
 1°  de verstrekkingen opgenomen in artikel 3, § 1, A, II, en C, I, artikel 18, § 2, B, e), en 
artikel 24, § 1, uitgezonderd de forfaitaire vergoedingen, van de bijlage bij het koninklijk 
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen; 
 
 2°  de verstrekkingen opgenomen in artikels 17, § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 
11°, 12°, 17bis, 17ter en 17quater, uitgezonderd de forfaitaire vergoedingen, van de bijlage bij 
hogervermeld koninklijk besluit van 14 september 1984; 
 
 3°  de verstrekkingen opgenomen in artikel 3, uitgezonderd de verstrekkingen inzake 
klinische biologie, artikel 7, artikel 11, artikel 20 en artikel 22 van de bijlage bij hogervermeld 
koninklijk besluit van 14 september 1984. 
 
 § 9.  De diagnosegroepen worden gevormd op grond van de ‘ All Patients Refined 
Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ’ : 
 
 1°  APR-DRG 73 - Ingrepen op de lens met of zonder vitrectomie, APR-DRG 97 - 
Adenoidectomie en amygdalectomie, APR-DRG 179 - Onderbinden en strippen van venen, 
APR-DRG 225 - Appendectomie, APR-DRG 228 - Ingrepen voor hernia inguinalis en cruris, 
APR-DRG 263 - Laparoscopische cholecystectomie, APR-DRG 302 - Majeure ingrepen op 
gewrichten en heraanhechtingen onderste ledematen behalve bij trauma indien 
nomenclatuurcode 289085 - Arthroplastiek van de heup met totale prothese (acetabulum en 
femurkop) werd aangerekend, APR-DRG 302 - Majeure ingrepen op gewrichten en 
heraanhechtingen onderste ledematen behalve bij trauma indien nomenclatuurcode 290286 - 
Femorotibitiale arthroplastiek met gelede prothese werd aangerekend, APR-DRG 313 - 
Ingrepen onderste extremiteiten knie en onderbeen, behalve voet, indien nomenclatuurcode 
300344 - Therapeutische arthroscopieën (partiële of totale meniscectomie) werd aangerekend, 
APR-DRG 318 - Verwijderen van inwendige fixatoren, APR-DRG 482 - Transurethrale 
prostatectomie, APR-DRG 513 - Ingrepen op uterus/adnexen voor carcinoom in situ en 
benigne aandoeningen, indien nomenclatuurcode 431281 - Totale hysterectomie, langs 
abdominale weg werd aangerekend, APR-DRG 513 - Ingrepen op uterus/adnexen voor 
carcinoom in situ en benigne aandoeningen, indien nomenclatuurcode 431325 - Totale 
hysterectomie, langs vaginale weg werd aangerekend, APR-DRG 516 - Laparascopie en 
onderbreken tubae, APR-DRG 540 - Keizersnede en APR-DRG 560 - Vaginale bevalling, 
APR-DRG 024 - Ingrepen op extracraniale bloedvaten, APR-DRG 072 - Extra-oculaire 
ingrepen behalve op orbita, APRDRG 171 - Andere redenen voor het plaatsen van 
permanente pacemaker, APR-DRG 176 - Vervangen van pacemaker of defibrillator, APR-
DRG 445 - Mineure ingrepen op de blaas en APR-DRG 517 - Dilatatie en curettage, 
conisatie. 
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 2°  APR-DRG 45 - CVA met herseninfarct, APR-DRG 46 - Niet gespecifieerd CVA en 
precerebrale occlusie zonder herseninfarct, APR-DRG 47 - Transient ischemia, APR-DRG 
134 - Longembolie, APR-DRG 136 - Nieuwvormingen van het ademhalingsstelsel, APR-
DRG 139 - Gewone pneumonie, APR-DRG 190 - Circulatoire aandoeningen met acuut 
myocardinfarct, APR-DRG - 202 Angina pectoris, APR-DRG 204 - Syncope en collaps, 
APR-DRG 244 - Diverticulitis en diverticulosis, APR-DRG 464 - Urinaire stenen en ultrasona 
lithotripsie en APR-DRG 465 - Urinaire stenen zonder ultrasona lithotripsie. 
 
 § 10.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, ten einde 
rekening te houden met evoluties in de medische praktijkvoering en in de medische 
praktijkverschillen na advies van de multipartite-structuur bedoeld in artikel 15 van 
hogervermelde wet van 29 april 1996, de verstrekkingen bedoeld in paragraaf 8 en de APR-
DRG-groepen bedoeld in paragraaf 9 aanpassen. 
 
 § 11.  Voor de opnames die na 31 december 2008 worden beëindigd, worden de 
paragrafen 1 tot 10 toegepast volgens de volgende nadere regels : 
 
 1°  In de groep van verstrekkingen bepaald in paragraaf 8, 3°, worden de verstrekkingen 
van artikel 22 (fysiotherapie) uitgesloten van de berekening van de referentiebedragen voor de 
volgende 5 diagnosegroepen : APR-DRG 45 - CVA met herseninfarct, APR-DRG 46 - Niet-
gespecifieerd CVA en precerebrale occlusie zonder herseninfarct, APR-DRG 139 - Gewone 
pneumonie, APR-DRG 302 - Majeure ingrepen op gewrichten en heraanhechtingen onderste 
ledematen behalve bij trauma indien nomenclatuurcode 289085 - Arthtroplastiek van de heup 
met totale prothese (acetabulum en femurkop) en APR-DRG 302 Majeure ingrepen op 
gewrichten en heraanhechtingen onderste ledematen behalve bij trauma indien 
nomenclatuurcode 290286 - Femorotibitiale arthroplastiek met gelede prothese werd 
aangerekend; 
 
 2°  De Koning kan, voor de diagnosegroep bepaald in paragraaf 9, 1°, de nadere regels en 
de datum van inwerkingtreding vastleggen om, bij de berekening van de referentiebedragen 
en de mediaanuitgave, eveneens rekening te houden met alle verstrekkingen uit de groepen 
van verstrekkingen bepaald in paragraaf 8, die zijn uitgevoerd tijdens de carensperiode van 30 
dagen die voorafgaan aan een opname die voor de berekening van de referentiebedragen in 
aanmerking is genomen; de Koning kan bepalen hoe die gegevens worden verwerkt; 
 
 Indien tijdens de carensperiode een andere opname aan de voor de berekening van de 
referentiebedragen in aanmerking genomen opname voorafgaat, begint deze carensperiode de 
dag na het beëindigen van die opname; 
 
 3°  Onafhankelijk van de toepassing van paragraaf 4, zullen de referentiebedragen, 
bepaald in paragraaf 3, op voorhand worden berekend op basis van de meest recente 
beschikbare jaarlijkse gegevens vóór het jaar van toepassing bedoeld in paragraaf 4, tweede 
lid. Ze zullen vóór 1 januari van het beschouwde jaar als indicatoren aan de ziekenhuizen 
worden meegedeeld; 
 
 4°  Bij de toepassing van paragraaf 4 worden de overeenkomstig paragraaf 11, 3°, 
berekende referentiebedragen per APR-DRG, per graad van klinische ernst 1 of 2 en per 
groep van verstrekkingen bedoeld in paragraaf 8, vergeleken met de overeenkomstig 
paragraaf 4 berekende referentiebedragen. 



 19

 
 Uit die vergelijking zal men per APR-DRG, per graad van klinische ernst 1 of 2 en per 
groep van verstrekkingen bedoeld in paragraaf 8, de overeenkomstig paragraaf 4 berekende 
referentiebedragen weerhouden, indien die bedragen, per APR-DRG, per graad van klinische 
ernst 1 of 2 en per groep van verstrekkingen bedoeld in paragraaf 8, hoger zijn dan de 
overeenkomstig paragraaf 11, 3°, berekende bedragen. 
 
 De Koning kan, voor de toepassing van het vorige lid, de nadere regels bepalen voor het 
invoeren of berekenen van een drempel, die de overeenkomstig paragraaf 4 berekende 
referentiebedragen moeten overschrijden, om te worden weerhouden. 
 
 5°  De Koning kan, behalve voor het eerste toepassingsjaar van paragraaf 11, de nadere 
regels bepalen voor het invoeren of berekenen van een drempelwaarde waarmee de 
referentiebedragen, die na de in paragraaf 11, 4°, bepaalde vergelijking zijn weerhouden, niet 
lager mogen zijn dan de in het voorgaande jaar vastgestelde referentiebedragen. 
 
 6°  De Koning kan de nadere regels bepalen voor het invoeren of berekenen van een 
drempelwaarde waarmee de referentiebedragen, die na de in paragraaf 11, 4°, bepaalde 
vergelijking zijn weerhouden, niet lager mogen zijn dan de referentiebedragen die tijdens het 
eerste toepassingsjaar van paragraaf 11 zijn vastgesteld. 
 
 7°  De referentiebedragen die zijn bepaald en uiteindelijk na toepassing van paragrafen 4 
en 11, 3° tot 6°, zijn weerhouden, vertegenwoordigen de definitieve referentiebedragen die 
overeenkomstig paragraaf 4 worden meegedeeld en die als basis dienen voor de toepassing 
van paragraaf 5. 
 
 8°  Wanneer de mediaanuitgave per APR-DRG, per graad van klinische ernst 1 of 2 en 
per groep van verstrekkingen voor de in paragraaf 5, 1°, b) bepaalde berekening van de 
bedragen die door de ziekenhuizen moeten worden terugbetaald, gelijk is aan nul, wordt die 
mediaan vervangen door de gemiddelde uitgave. 
 
 9°  Met toepassing van paragraaf 11, 2° worden de in paragraaf 5, 1°, b), bepaalde terug 
te betalen bedragen per ziekenhuis verminderd ter waarde van het percentage van de 
werkelijke gedane uitgaven in de loop van de voor toepassing van artikel 56ter weerhouden 
opnames in het betrokken ziekenhuis voor de APR-DRG's en de groepen van verstrekkingen 
die voor de referentiebedragen in aanmerking komen ». 
 

 B.3.2.  Die nieuwe bepaling strekt ertoe te beantwoorden aan de verbintenis van de 

Regering « om gelijke verstrekkingen op gelijke wijze te vergoeden en daartoe, het bestaande 

systeem van referentiebedragen te herzien » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/001 

en DOC 52-1492/001, p. 34); « de oorspronkelijke doelstelling wordt herhaald en behouden, 

maar de toepassingsmechanismen moeten worden herzien met het oog op een grotere 

doeltreffendheid en het beperken of vermijden van bepaalde kunstgrepen die bij de initiële of 

gecorrigeerde methode zijn aangewend » (ibid.). 
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 B.4.  Na de aanneming van de bestreden bepaling heeft artikel 31 van de wet van 

10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid artikel 56ter, § 5, 2°, van 

de wet van 14 juli 1994 aangevuld met de volgende zin : 

 

 « Zolang geen regeling is opgenomen in het reglement, geldt de regeling bedoeld in 
artikel 151, derde tot vijfde lid, van de voornoemde wet ». 
 

 Die wijziging heeft evenwel geen gevolgen voor het onderhavige beroep. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 B.5.  De verzoekers zijn, enerzijds, drie verenigingen waarvan het maatschappelijk doel 

erin bestaat de belangen van de geneesheren te verdedigen en, anderzijds, drie geneesheren 

die individueel handelen, van wie één eveneens voorzitter en een andere directeur van een 

ziekenhuis is. 

 

 Zij verantwoorden hun belang om in rechte te treden door het feit dat het systeem van de 

referentiebedragen (1) ertoe zou leiden dat de geneesheren worden bestraft, (2) de 

therapeutische vrijheid van de geneesheren in hun keuze van de meest adequate behandeling 

voor hun patiënten, zou beknotten en (3) zou kunnen leiden tot een algemene afname van de 

kwaliteit van de zorgverlening. 

 

 Zij onderstrepen dat de vijfde en de zesde verzoeker, geneesheren die eveneens directeur 

of voorzitter van een ziekenhuis zijn, de geneesheren van het ziekenhuis in toenemende mate 

zullen moeten controleren, alsook een eventuele sanctie zullen moeten afwentelen op de 

zorgverleners die in hun instellingen werkzaam zijn.  

 

 B.6.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 
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 B.7.1.  Het bestreden systeem van de referentiebedragen, opgenomen in de wet van 

14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, beoogt « de wegwerking […] van de ongerechtvaardigde praktijkverschillen voor 

gestandaardiseerde medische en chirurgische prestaties in de ziekenhuissector » (Parl. St., 

Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/006, pp. 8-9); die bepaling strekt ertoe de zorgverleners 

verantwoordelijk te maken, teneinde de socialezekerheidsuitgaven te beperken. 

 

 Zoals aangegeven in B.3.2, brengt de bestreden bepaling het oorspronkelijke doel van het 

systeem van de referentiebedragen, toen het in 2002 is ingevoerd, niet in het gedrang, maar 

corrigeert zij daarin bepaalde toepassingsmechanismen, door met name daarin de voorstellen 

op te nemen die de betrokkenen hebben gedaan, zoals het advies van de Multipartite-structuur 

inzake ziekenhuisbeleid (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/001 en 

DOC 52-1492/001, pp. 38 en 40; Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/006, p. 10). 

 

 B.7.2.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 december 2008 worden de 

voorwaarden inzake de toepassing van het systeem uitgelegd : 

 

 « Het eerste principe stelt dat het systeem van de referentiebedragen gebaseerd blijft op 
de technische-methodologische aanpak die door de hervorming van 2006 is bepaald. Via die 
aanpak kan men, door het systeem voor de selectie van de ziekenhuizen en voor de 
berekening van de boete/terugvordering, de zware toepassing (financieel nadelig) 
concentreren op de ziekenhuizen met de meest aanzienlijke praktijkverschillen voor een 
zelfde aandoening. […] 
 
 Het tweede principe bestaat in het toelaten van een proactiviteit van de ziekenhuizen door 
de communicatie van een voorberekening van de referentiebedragen. De ziekenhuizen kennen 
zo het referentiebedrag, zodat ze er tijdig rekening mee kunnen houden (gemiddelde 
doelstelling per aandoening) en hun gedrag tijdens het boekjaar aanpassen. […] 
 
 Het derde principe bestaat in het beperken of het vermijden van risico’s op de kwaliteit 
van de zorg. Elk systeem dat gebaseerd is op een berekening van een gemiddelde van de 
werkelijke uitgaven, gaat gepaard met een verschuiving van de hoge uitgaven naar het 
gemiddelde. Dit is zelfs de doelstelling van het systeem, aangezien het gemiddelde normaliter 
de ‘ standaard ’-praktijk moet vertegenwoordigen. […] 
 
 Om die risico’s te beperken of te vermijden wordt er voorgesteld dat : 
 
 .  de voorberekening (tweede principe) geen potentiële evoluties vastlegt, bijvoorbeeld in 
de technieken, de nomenclatuurwijzigingen, enz. … […] 
 
 ·  de Koning de mogelijkheid heeft een dubbele nationale drempel vast te leggen, 
waaronder het referentiebedrag nooit kan vallen : […] 
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 Het vierde principe bestaat in het vermijden van een verschuiving van de praktijken 
buiten de hospitalisatieperiode of buiten de klassieke hospitalisatie, terwijl het de bedoeling is 
om de praktijkverschillen voor elke aandoening globaal te verminderen. Er wordt daarom 
voorgesteld : 
 
 ·  om de Koning nog altijd de mogelijkheid te bieden voor een uitbreiding van het 
systeem tot de daghospitalisatie. 
 
 ·  om de wettelijke basissen vast te stellen voor de integratie van de ‘ overal ’ verrichte 
verstrekkingen voorafgaand aan een ‘ chirurgische ’ hospitalisatie tijdens een carensperiode 
van 30 dagen. […] » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/001 en DOC 52-1492/001, 
pp. 40-41). 
 

 B.8.1.  Het systeem van de referentiebedragen neemt « groepen van verstrekkingen » in 

aanmerking (artikel 56ter, § 1), van drie soorten verstrekkingen (technische, medische 

beeldvorming en klinische biologie) (artikel 56ter, § 8), met betrekking tot bepaalde groepen 

van aandoeningen (APR-DRG) (artikel 56ter, §§ 1 en 9). 

 

 Die medische verstrekkingen worden alleen in aanmerking genomen in zoverre zij passen 

in het kader van een verblijf in het ziekenhuis voor die gangbare aandoeningen, zonder als 

dusdanig de medische verstrekkingen te beogen die de ziekenhuisgeneesheren individueel 

verrichten. 

 

 Het referentiebedrag wordt slechts toegepast voor de verzekeringstegemoetkoming 

verleend aan de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden (artikel 56ter, § 1). 

 

 B.8.2.  Het systeem van de referentiebedragen « beboet - financieel en a posteriori - de 

ziekenhuizen die praktijken hanteren waarvan geoordeeld wordt dat ze, vergeleken met een 

standaard, abnormaal duur zijn » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1491/006, p. 9). 

 

 In geval van overschrijding van de referentiebedragen, jaarlijks berekend (artikel 56ter, 

§ 4), voorziet het bestreden systeem in een procedure in twee delen (a) voor de selectie van de 

ziekenhuizen die in aanmerking komen voor de terugstorting, en vervolgens (b) voor de 

berekening van de bedragen die de betrokken ziekenhuizen werkelijk moeten terugstorten 

(artikel 56ter, § 5, 1°). 
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 De terug te storten bedragen worden jaarlijks in september meegedeeld aan elk 

ziekenhuis en die bedragen moeten vóór 15 december van het jaar van de mededeling worden 

teruggestort (artikel 56ter, § 6, eerste en tweede lid). 

 

 Het zijn de ziekenhuizen die de terug te storten bedragen moeten betalen, waarbij de 

betaling van de terug te storten bedragen gebeurt in een unieke en algemene storting 

(artikel 56ter, § 6, tweede lid) en het zijn de ziekenhuizen die in voorkomend geval de 

terugstorting zullen kunnen betwisten voor het Verzekeringscomité (artikel 56ter, § 6, derde 

tot vijfde lid). 

 

 B.8.3.  Hoewel de door het ziekenhuis terug te storten bedragen zullen kunnen worden 

verdeeld tussen de beheerder van het ziekenhuis en de ziekenhuisgeneesheren, 

overeenkomstig hetgeen zal worden gepreciseerd in het reglement van het ziekenhuis 

betreffende de werking van de inningsdienst (reglement bedoeld in artikel 135, 1°, tweede lid, 

of in artikel 136, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 

1987, die de artikelen 149, 2°, tweede lid, en 150 van de wet betreffende de ziekenhuizen, 

gecoördineerd op 10 juli 2008, zijn geworden), of, indien dat niet het geval is, 

overeenkomstig artikel 151, derde tot vijfde lid, van de wet betreffende de ziekenhuizen, 

gecoördineerd op 10 juli 2008 (artikel 56ter, § 5, 2°, zoals gewijzigd bij de voormelde wet 

van 10 december 2009), is het systeem van de referentiebedragen evenwel alleen rechtstreeks 

bestemd voor de ziekenhuisinstellingen en niet voor de geneesheren die werkzaam zijn in een 

ziekenhuismilieu. 

 

 Ook al voorziet de bestreden bepaling in een overeenkomst tussen de 

ziekenhuisbeheerder en de geneesheren over de wijze van terugvordering of, wanneer dat niet 

het geval is, in een vervangende verdeelsleutel, heeft de minister in verband met de wijze van 

terugvordering gepreciseerd dat het ziekenhuis rechtstreeks « contacten onderhoudt met het 

Riziv » (Parl. St., Senaat, 2008-2009, nr. 4-1010/2, p. 24). 

 

 Hoewel de bestreden bepaling indirect financiële gevolgen zou kunnen hebben voor de 

situatie van de verzoekers, zijn het de ziekenhuizen zelf die rechtstreeks door die bepaling 

worden getroffen en zijn mogelijke gevolgen voor de individuele geneesheren niet vastgesteld 

en kunnen zij niet worden vastgesteld op basis van de bestreden bepaling alleen. 
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 B.8.4.  In zoverre de verzoekers een aantasting aanvoeren van de belangen van de 

geneesheren door de bij de bestreden maatregel ingevoerde financiële sanctie, kunnen zij 

bijgevolg niet rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bestreden bepaling. 

 

 B.9.1.  De verzoekers voeren eveneens een aantasting aan van hun therapeutische vrijheid 

of van de kwaliteit van de zorgverlening. 

 

 B.9.2.  De referentiebedragen stemmen overeen met een gemiddelde van de jaarlijkse 

uitgaven per opname, vermeerderd met 10 pct. (artikel 56ter, § 3). 

 

 Door rekening te houden met een gemiddeld bedrag van de nationale uitgaven heeft de 

wetgever de voorkeur eraan gegeven geen systeem van theoretisch forfait a priori in te 

voeren, maar een systeem van gemiddelde a posteriori, dat aldus ertoe strekt de praktijk 

zoveel mogelijk te benaderen door uit te gaan van de bedragen die werkelijk aan de patiënten 

zijn aangerekend; het referentiebedrag wordt aldus beschouwd als een indicator voor de 

uitgaven die werkelijk noodzakelijk zijn geweest gedurende een jaar voor de behandeling van 

vaak voorkomende aandoeningen. 

 

 Door een einde trachten te maken aan medische overconsumptie en daarbij te verwijzen 

naar een nationaal gemiddelde van uitgaven, bovendien vermeerderd met 10 pct., doet de 

bestreden bepaling geen afbreuk aan de morele en professionele verplichtingen van de 

geneesheren of aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Elke andere conclusie zou erop 

neerkomen te beschouwen dat de therapeutische vrijheid en de kwaliteit van de 

gezondheidszorg op geen enkele wijze rekening zouden dienen te houden met budgettaire 

mogelijkheden. 

 

 B.9.3.  Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de situatie van de verzoekers, ten aanzien 

van hun beroepspraktijk, niet wordt aangetast door de bestreden bepaling. 

 

 B.10.  De verzoekers doen niet blijken van het vereiste belang. Het beroep tot 

vernietiging is derhalve niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4776 

 
 

Arrest nr. 61/2010 
van 27 mei 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 56 van het Vlaamse decreet van 

19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (schade aan het 

wegdek door gewichtsoverschrijding), gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 196.325 van 24 september 2009 in zake Maurits Lootens tegen het Vlaamse 
Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 oktober 2009, heeft 
de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 56 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1999 (Aslastendecreet), gewijzigd bij de decreten van 
29 december 1999, 19 december 2003 en 24 juni 2005, gelezen in samenhang met de 
artikelen 57 en volgende van het Aslastendecreet, geïnterpreteerd in die zin dat de 
overschrijding door de massa op de grond onder één van de assen van het bij de goedkeuring 
vastgestelde maximum met meer dan vijf procent een wettelijk vermoeden van verboden 
wegdekbeschadiging inhoudt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang 
met artikel 6.2 van het Europees Verdrag over de rechten van de mens en artikel 14.2 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten, doordat het voor een categorie 
van burgers afwijkt van het beginsel volgens hetwelk de bewijslast op de vervolgende partij 
rust ? ». 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 21 april 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Nadat de wegeninspectie heeft vastgesteld dat een door Maurits Lootens bestuurde vrachtwagen 18 procent 
is overladen op de eerste as, heeft de wegeninspecteur-controleur beslist om hem een administratieve geldboete 
op te leggen van 1 100 euro en om de bvba « Lootens M & Co » burgerrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de 
betaling van die boete. 
 
 Op 9 augustus 2006 heeft de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur het 
beroep tegen die beslissing ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
 
 Maurits Lootens heeft bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de nietigverklaring 
gevorderd van de beslissing van 9 augustus 2006. In het kader van die procedure stelt dat rechtscollege de 
voormelde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De memorie van de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege is laattijdig en dient uit de 
debatten te worden geweerd. 
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat het besluit van het Hof in het arrest nr. 81/2003 van 11 juni 
2003 met betrekking tot artikel 56 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998, vóór de wijziging ervan bij 
artikel 9 van het Vlaamse decreet van 24 juni 2005, te dezen ook opgaat. Zij wijst erop dat de wijziging van die 
bepaling bij artikel 9 van het voormelde decreet van 24 juni 2005 niet ertoe strekt van een weerlegbaar 
vermoeden van wegdekbeschadiging een onweerlegbaar vermoeden te maken. Volgens haar heeft die wijziging 
enkel tot gevolg dat het overschrijden van de maximaal toegelaten massa van het voertuig niet langer strafbaar 
is. 
 
 A.2.2.  Volgens de Vlaamse Regering mag nog steeds worden aangenomen dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen de overlading van een voertuig, inzonderheid op de assen, en wegdekbeschadiging. Zij wijst erop 
dat de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege dat in het bodemgeschil met zoveel woorden heeft 
toegegeven. 
 
 A.2.3.  Ten slotte voert de Vlaamse Regering aan dat de rechtsonderhorige die strafrechtelijk of 
administratiefrechtelijk wordt vervolgd wegens het toebrengen van schade aan het wegdek, de mogelijkheid 
heeft om te bewijzen dat het misdrijf niet is gepleegd omdat geen schade aan het wegdek is toegebracht door 
overlading van het voertuig op de assen. Zij merkt op dat de verzoekende partij voor het verwijzende 
rechtscollege in het bodemgeschil heeft nagelaten in concreto aan te tonen dat, ondanks het feit dat haar voertuig 
was overladen op de eerste as, geen schade was aangericht aan het wegdek. 
 
 A.2.4.  De Vlaamse Regering besluit dat de in het geding zijnde bepaling aldus moet worden 
geïnterpreteerd dat ze geen onweerlegbaar vermoeden inhoudt dat een misdrijf is gepleegd. Bijgevolg dient, 
volgens haar, de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
 

 

- B - 

 

 De in het geding zijnde bepaling 

 

 B.1.1.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van hoofdstuk XIV, met als 

opschrift « Schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding », van het Vlaamse decreet 

van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, dat ertoe 

strekt de schade aan de wegeninfrastructuur ten gevolge van spoorvorming aan te pakken 

(Parl. St., Vlaams Parlement, 1998-1999, nr. 1214/8, p. 5). De voornaamste oorzaak van 

spoorvorming moet volgens de Vlaamse Regering worden gezocht bij een overmatige asdruk 

van overladen voertuigen (ibid.). 

 

 De bepalingen van het voormelde hoofdstuk voorzien in een algemeen verbod het 

wegdek te beschadigen door een overschrijding met meer dan vijf procent van de maximaal 
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toegelaten massa op de grond onder één van de assen (artikel 56). Inbreuken op dat verbod 

worden bestraft met gevangenisstraf en/of met progressieve geldboetes (artikel 57). Bij een 

veroordeling wegens inbreuk op artikel 56 is een forfaitaire vergoeding verschuldigd die het 

Vlaams Infrastructuurfonds ten goede komt (artikel 58). Voor de in artikel 56 bedoelde 

misdrijven kunnen tevens administratieve geldboetes worden opgelegd (artikelen 59 tot 

60quinquies). Ten slotte worden toezichtsmaatregelen genomen (artikelen 61 en 62). 

 

 B.1.2.  Het in het geding zijnde artikel 56 van het Vlaamse decreet van 19 december 

1998, vóór de wijziging ervan bij artikel 145 van het Vlaamse decreet van 12 december 2008 

houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en 

visserij, bepaalde : 

 

 « Het is verboden het wegdek te beschadigen door zich met een voertuig op de openbare 
weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder één van de assen het bij de 
goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf procent overschrijdt. 
 
 De houders van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer, bedoeld in artikel 48 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer vallen niet onder deze verbodsbepaling mits voorafgaande betaling van een 
forfaitaire bijdrage aan het Vlaams Infrastructuurfonds. De Vlaamse regering bepaalt de 
voorwaarden van deze bijdragen. 
 
 Deze forfaitaire bijdrage mag niet meer bedragen dan de minimum geldboete bij 
overlading met meer dan 3 000 kg, bepaald in artikel 57 ». 
 

 B.1.3.  Artikel 57 van hetzelfde decreet, vóór de wijziging ervan bij artikel 146 van het 

voormelde decreet van 12 december 2008, bepaalde : 

 

 « § 1.  Inbreuken op artikel 56 worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot één jaar en met een progressieve geldboete of met één van die straffen alleen. 
 
 De geldboete bedraagt : 
 
 1°  50 euro tot 5 000 euro bij een overlading met minder dan 500 kg; 
 
 2°  100 euro tot 10 000 euro bij een overlading met 500 kg tot minder dan 1 000 kg; 
 
 3°  200 euro tot 20 000 euro bij een overlading met 1 000 kg tot minder dan 1 500 kg; 
 
 4°  300 euro tot 30 000 euro bij een overlading met 1 500 kg tot minder dan 2 000 kg; 
 
 5°  500 euro tot 50 000 euro bij een overlading met 2 000 kg tot minder dan 3 000 kg; 
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 6°  750 euro tot 75 000 euro bij een overlading met 3 000 kg en meer. 
 
 § 2.  De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en 
artikel 85, gelden voor de inbreuken, bepaald in artikel 56 ». 
 

 B.1.4.  Artikel 59 van hetzelfde decreet, vóór de wijziging ervan bij artikel 147 van het 

voormelde decreet van 12 december 2008, bepaalde : 

 

 « § 1.  Voor het misdrijf bedoeld in artikel 56 kunnen de door de Vlaamse regering 
aangewezen ambtenaren een administratieve geldboete opleggen overeenkomstig de hierna 
bepaalde regels. 
 
 § 2.  Het tarief van de administratieve geldboete is gelijk aan de minimum geldboete 
overeenkomstig de overlading zoals bepaald in artikel 57, verhoogd met de opdeciemen. 
 
 Als verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kan de wegeninspecteur-controleur of 
de Vlaamse Regering, na de overtreder en in voorkomend geval de onderneming gehoord te 
hebben, een administratieve geldboete onder de betreffende minimumbedragen opleggen. 
 
 Als een overtreder binnen de positieve referteperiode opnieuw een inbreuk op artikel 56 
pleegt, kan de administratieve geldboete bepaald worden op het dubbel van de 
minimumgeldboete overeenkomstig de overlading zoals bepaald in artikel 57, verhoogd met 
de opdeciemen. 
 
 § 3.  De wegeninspecteur brengt de wegeninspecteur-controleur op de hoogte van de door 
hem vastgestelde misdrijven en de in voorkomend geval onmiddellijke inningen bedoeld in 
§ 6. De wegeninspecteur-controleur deelt de beslissing tot onmiddellijke inning of, bij 
gebreke hiervan, zijn voornemen om een administratieve geldboete op te leggen binnen dertig 
dagen na ontvangst van het proces-verbaal mee aan de procureur des Konings. 
 
 De procureur des Konings deelt zijn voornemen om strafvervolging in te stellen binnen 
negentig dagen na ontvangst van deze kennisgeving mee aan de wegeninspecteur-controleur. 
Indien nodig kan deze termijn éénmaal met dertig dagen verlengd worden. 
 
 Wanneer de procureur des Konings meedeelt te vervolgen, vervalt de mogelijkheid tot het 
opleggen van een administratieve geldboete. Als de administratieve geldboete onmiddellijk 
werd geïnd, dan wordt deze terugbetaald. 
 
 § 4.  De andere bevoegde personen dan deze bepaald in § 3 van dit artikel brengen de 
procureur des Konings op de hoogte van de door hen vastgestelde misdrijven en in 
voorkomend geval van de onmiddellijke inningen bedoeld in § 6. De procureur deelt zijn 
standpunt binnen negentig dagen na ontvangst van de kennisgeving van het misdrijf mee aan 
de wegeninspecteur-controleur. Indien nodig kan deze termijn éénmaal met dertig dagen 
worden verlengd. 
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 Indien de procureur beslist om geen strafvervolging in te stellen en er geen onmiddellijke 
inning is geweest, kan de wegeninspecteur-controleur een administratieve geldboete 
opleggen. Deze beslissing wordt binnen dertig dagen aan de procureur des Konings 
meegedeeld. Wanneer de wegeninspecteur-controleur beslist geen administratieve geldboete 
op te leggen, of zijn voornemen niet tijdig meedeelt, vervalt de mogelijkheid om een 
administratieve geldboete op te leggen. 
 
 § 5.  De onderneming is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
administratieve geldboete opgelegd aan de personen voor wie ze overeenkomstig artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is. 
 
 § 6.  Als de overtreder of de onderneming een woonplaats of vaste verblijfplaats in België 
heeft, kunnen de bevoegde personen, bedoeld in § 1 en § 4, de administratieve geldboete 
onmiddellijk innen met instemming van de overtreder. 
 
 Als de overtreder en de onderneming geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België 
heeft, wordt de administratieve geldboete door de bevoegde personen, bedoeld in § 1 en § 4, 
verplicht onmiddellijk geïnd. 
 
 Deze sommen worden in consignatie gegeven. De nadere regels inzake onmiddellijke 
inning en de consignatie van de administratieve geldboete worden vastgesteld door de 
Vlaamse Regering. 
 
 Bovendien moet door de overtreder of de onderneming zonder woonplaats of vaste 
verblijfplaats in België een bijkomende som in consignatie worden gegeven, bestemd om de 
eventuele geldboete en de solidariteitsbijdrage te dekken. Het bedrag van deze som evenals de 
nadere regels inzake inning en consignatie, worden bepaald door de Vlaamse Regering. 
 
 § 7.  Als de overtreder en de onderneming geen woonplaats of vaste verblijfplaats in 
België heeft, wordt het door de overtreder bestuurde voertuig op zijn kosten en risico 
ingehouden tot de sommen, bepaald in § 6, tweede en vierde lid, in consignatie gegeven zijn 
en het bewijs geleverd wordt dat de eventuele bewaringskosten van het voertuig betaald zijn. 
 
 Als de sommen bedoeld in het eerste lid binnen een termijn van zesennegentig uur, te 
rekenen vanaf de vaststelling van de overtreding, niet in consignatie gegeven zijn, mag de 
inbeslagneming van het voertuig bevolen worden door het openbaar ministerie. 
 
 Een bericht van inbeslagneming wordt binnen twee werkdagen naar de overtreder of de 
onderneming en de eigenaar van het voertuig gestuurd. 
 
 Het risico en de kosten voor het voertuig blijven tijdens de duur van het beslag ten laste 
van de overtreder of de onderneming. 
 
 Het beslag wordt opgeheven nadat het bewijs geleverd werd dat de sommen, bepaald in 
§ 6, tweede en vierde lid, in consignatie gegeven zijn en de eventuele bewaringskosten van 
het voertuig werden betaald ». 
 

 



 7

 Ten gronde 

 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of artikel 56 van het Vlaamse decreet van 

19 december 1998 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 

artikel 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, in 

zoverre die bepaling een wettelijk vermoeden van verboden wegdekbeschadiging zou 

inhouden. 

 

 B.3.1.  Artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 14.2 

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten houden het 

vermoeden van onschuld in. 

 

 B.3.2.  Wettelijke vermoedens zijn in beginsel niet in strijd met die verdragsbepalingen 

(in die zin : EHRM, 7 oktober 1988, Salabiaku t. Frankrijk, § 28; 20 maart 2001, Telfner 

t. Oostenrijk, § 16). Zij moeten evenwel een redelijk verband van evenredigheid vertonen met 

het wettig nagestreefde doel (EHRM, 23 juli 2002, Janosevic t. Zweden, § 101; 23 juli 2002, 

Västberga Taxi Aktiebolag en Vulic t. Zweden, § 113), waarbij rekening moet worden 

gehouden met de ernst van de zaak en waarbij het recht van verdediging moet worden 

gevrijwaard (EHRM, 4 oktober 2007, Anghel t. Roemenië, § 62).  

 

 B.4.1.  Artikel 56, eerste lid, van het Vlaamse decreet van 19 december 1998, zoals 

vervangen bij artikel 3 van het Vlaamse decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen 

tot begeleiding van de begroting 2004, bepaalde : 

 

 « Het is verboden het wegdek te beschadigen door een overschrijding van de maximale 
toegelaten massa's of de massa's onder de assen zoals bepaald in de artikelen 18, §§ 1, 2 of 
32bis, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen ». 
 

 B.4.2.  Uitgangspunt van die bepaling was dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen 

de overschrijding van de federale aslastenbeperkingen en de beschadiging van het wegdek. In 

de parlementaire voorbereiding wordt daaromtrent verwezen naar een onderzoek van onder 
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meer het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (Parl. St., Vlaams Parlement, 1998-1999, 

nr. 1214/8, p. 6). 

 

 B.5.1.  Artikel 9, 1°, van het Vlaamse decreet van 24 juni 2005 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 heeft in voormelde bepaling de 

woorden « een overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de 

assen zoals bepaald in de artikelen 18, §§ 1, 2 of 32bis, van het koninklijk besluit van 

15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun 

aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen » vervangen 

door de woorden « zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa 

op de grond onder één van de assen het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer 

dan vijf procent overschrijdt ». 

 

 B.5.2.  Die wijziging werd als volgt verantwoord : 

 

 « De strafbaarstelling wordt aangepast ten opzichte van de vorige versie van het decreet 
zodat voortaan enkel overladingen per as strafbaar gesteld worden. Hiervoor wordt niet langer 
expliciet verwezen naar de federale technische eisen. Er wordt wel nog verwezen naar de bij 
goedkeuring vastgesteld maximum massa van de assen. Een overlading van minder dan 5 % 
op een as wordt getolereerd. Er kan pas een proces-verbaal worden opgesteld wanneer 
minstens één as meer dan 5 % overladen is. Uiteraard wordt rekening gehouden met de massa 
na correctie (i.e. na aftrek van de technische tolerantie van het meettoestel). 
 
 Een overlading op het totaal is enkel nog strafbaar als inbreuk op de federale technische 
eisen. 
 
 Schade aan het wegdek wordt immers hoofdzakelijk veroorzaakt wanneer een as 
zwaarder geladen is dan wettelijk voorzien. Wetenschappelijke studies hebben dit reeds 
herhaaldelijk aangetoond. 
 
 Schade hoeft echter niet per se te bestaan uit zichtbare schade zoals putten en scheuren en 
spoorvorming. Dit zijn slechts enkele van de meest voorkomende uiterlijke 
verschijningsvormen van de schade zoals bedoeld in dit artikel, de werkelijke schade 
manifesteert zich veeleer in een vermindering van de levensduur van de weg. Bij de aanleg 
van wegen wordt immers rekening gehouden met een bepaald aantal belastingen dat het 
wegdek moet kunnen trotseren tijdens haar levensduur. Elke abnormale belasting zorgt er dus 
voor dat het wegdek vlugger aan het eind van haar levensduur is en aldus vlugger moet 
vervangen worden. Dit brengt kosten en verkeersellende met zich mee. De (bijkomende) 
schade stijgt evenredig met de vierde macht van de aslast » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
2004-2005, nr. 334/1, p. 6). 
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 B.6.  Uit de wijziging van de in het geding zijnde bepaling bij het voormelde artikel 9, 1°, 

van het Vlaamse decreet van 24 juni 2005 kan niet worden afgeleid dat er geen oorzakelijk 

verband zou bestaan tussen de overlading van het voertuig en wegbeschadiging. De 

decreetgever beoogt juist gevolg te geven aan wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat die 

wegbeschadiging in hoofdzaak voortvloeit uit de overlading op een as. Gelet op die studies is 

de overlading op een as van het voertuig een verantwoorde aanwijzing dat het misdrijf, 

namelijk het veroorzaken van schade aan het wegdek, is gepleegd. 

 

 B.7.  Bovendien kan noch uit de tekst van de in het geding zijnde bepaling, noch uit de 

parlementaire voorbereiding ervan worden afgeleid dat in geval van overschrijding met meer 

dan vijf procent van de maximaal toegelaten massa op de grond onder één van de assen een 

onweerlegbaar vermoeden van wegdekbeschadiging zou zijn ingesteld. De bepaling houdt 

slechts een verlichting in van de bewijslast van het openbaar ministerie. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 56 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1999 schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met artikel 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4783 

 
 

Arrest nr. 62/2010 
van 27 mei 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 16.6.3, § 2, van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals 

ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en 

veiligheidsmaatregelen », gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 2 oktober 2009 in zake het openbaar ministerie tegen Vojtech Olah en 
Viera Balazova, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 oktober 
2009, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 -  « Schendt artikel 16.6.3, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid (B.S. 3 juni 1995), zoals ingevoegd door het decreet van 
21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘ Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen ’ (B.S. 29 februari 2008), de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met artikel 7 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 15 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, doordat de omschrijving ‘ kleine vormen 
van openbare overlast ’ geen voldoende normatieve inhoud heeft om die gedragingen te 
definiëren die, in afwijking van de straffen vermeld in artikel 16.6.3, § 1, van het decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (B.S. 3 juni 1995), zoals 
ingevoegd door het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘ Toezicht, 
handhaving en veiligheidsmaatregelen ’ gesanctioneerd worden met gemeentelijke sancties 
overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, dan wel een politiestraf van 
maximum € 45,45 ? »; 
 
 -  « Schendt artikel 16.6.3, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid (B.S. 3 juni 1995), zoals ingevoegd door het decreet van 
21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘ Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen ’ (B.S. 29 februari 2008), de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
doordat deze bepaling leidt tot een verschillende behandeling tussen rechtsonderhorigen die 
niet objectief en redelijk verantwoord is, nu rechtsonderhorigen die kleine vormen van 
openbare overlast volgens de begripsbepaling van het milieuhandhavingsdecreet begaan in 
een gemeente die hiervoor overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet 
gemeentelijke sancties heeft bepaald slechts met een gemeentelijke administratieve sanctie 
kan worden gesanctioneerd, terwijl een rechtsonderhorige die eenzelfde vorm van kleine 
openbare overlast veroorzaakt in een gemeente die niet dergelijke gemeentelijke 
administratieve sancties hiervoor heeft bepaald, wel met een straf van strafrechtelijke aard, 
die vermeld wordt op het strafregister van de rechtsonderhorige, kan bestraft worden ? »; 
 
 -  « Schendt artikel 16.6.3, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid (B.S. 3 juni 1995), zoals ingevoegd door het decreet van 
21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘ Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen ’ (B.S. 29 februari 2008), de regels die door of krachtens de Grondwet 
zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten, doordat in afwijking van artikel 119bis van de Nieuwe 
Gemeentewet aan de gemeenten de bevoegdheid wordt verleend gemeentelijke 
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van reglementen en verordeningen 
waarvoor een decreet reeds in straffen heeft voorzien ? ». 
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 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de Vlaamse Regering; 
 
 -  de vzw « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten », met zetel te 1030 Brussel, 
Paviljoenstraat 7-9. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de vzw « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ». 
 
 Op de openbare terechtzitting van 21 april 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Vandemeulebroucke, advocaat bij de balie te Kortrijk, loco Mr. R. Depla, 
advocaat bij de balie te Brugge, voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. T. Malfait, tevens loco Mr. P. De Smedt, advocaten bij de balie te Gent, voor de 
vzw « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten »; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In de zaak nr. 4783 worden door het Hof van Beroep te Gent drie prejudiciële vragen gesteld. 
 
 Aanleiding is een strafgeding waarin Vojtech Olah en Viera Balazova terechtstaan wegens een inbreuk op 
de artikelen 2, 3, 12, 15 tot 32, 37, 54, 56, eerste lid, 58 en 59 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de 
voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten daarvan. 
 
 In eerste aanleg werden de feiten door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent op 17 januari 2006 bewezen 
verklaard en werden de verdachten veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf, een geldboete, een bijdrage tot het 
Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de gerechtskosten. 
 
 Tegen dat vonnis werd door beide beklaagden en door het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld. 
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 Het verwijzende rechtscollege is van oordeel dat het nieuwe artikel 16.6.3 van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna : « DABM »), zoals ingevoegd door het decreet van 
21 december 2007 tot aanvulling van het DABM van 5 april 1995 met een titel XVI « Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen », gelet op de inwerkingtreding ervan op 1 mei 2009 en het principe vervat in artikel 2 
van het Strafwetboek, onmiddellijk van toepassing is bij de beoordeling van het hoger beroep. 
 
 Het Hof van Beroep stelt vast dat artikel 16.6.3, § 2, van het DABM zo moet worden geïnterpreteerd dat, 
indien, bij toepassing van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, gemeentelijke administratieve sancties 
zijn uitgevaardigd, de ten laste gelegde feiten niet langer worden beschouwd als een strafrechtelijke inbreuk op 
het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en dat, indien geen 
gemeentelijke administratieve sancties zijn uitgevaardigd, diezelfde feiten nog maximaal kunnen worden bestraft 
met een strafrechtelijke geldboete van 45,45 euro. Dienvolgens dient te worden vastgesteld dat de feiten niet 
langer strafrechtelijk kunnen worden bestraft (voor kleine vormen van openbare overlast waarvoor gemeentelijke 
administratieve sancties bestaan), ofwel dat de feiten niet meer tot de bevoegdheid van de strafrechter behoren 
(bij kleine vormen van openbare overlast waarvoor straffen door de gemeenteraad zijn aangenomen die de 
politiestraffen niet te boven gaan), ofwel nog maximaal een geldboete van 45,45 euro kan worden opgelegd (bij 
kleine vormen van openbare overlast waarvoor geen gemeentelijke sancties bestaan). 
 
 Het verwijzende rechtscollege stelt bijgevolg ambtshalve drie prejudiciële vragen over de verenigbaarheid 
van artikel 16.6.3, § 2, van het DABM met het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel, al dan niet in samenhang 
gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, het gelijkheidsbeginsel en de bevoegdheidverdelende regels. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de memorie van tussenkomst 
 
 A.1.1.  De vzw « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (hierna : VVSG) wenst tussen te komen 
in de zaak nr. 4783. Zij is van mening dat zij ter zake voldoende belang heeft en verwijst hiervoor naar de 
arresten nrs. 44/2008 en 13/2009 van het Hof. 
 
 A.1.2.  De in het geding zijnde decreetsbepaling heeft, volgens de tussenkomende partij, tot doel de 
gemeenten de mogelijkheid te geven gemeentelijke administratieve sancties te bepalen voor kleine vormen van 
openbare overlast. 
 
 Het antwoord van het Hof op de bovenvermelde prejudiciële vragen kan rechtstreeks gevolgen hebben voor 
het handhavingsbeleid van de gemeenten, in die zin dat een eventuele ongrondwettigverklaring van 
artikel 16.6.3, § 2, het inzetten van de gemeentelijke administratieve sancties bij de handhaving van 
overlastfenomenen onzeker maakt. 
 
 Bovendien was de tussenkomende partij rechtstreeks betrokken bij de totstandkoming van artikel 16.6.3 
van het DABM, zoals ingevoegd door het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen », net omdat de afstemming tussen het voormelde decreet van 21 december 2007 en het 
gebruik van de gemeentelijke administratieve sancties alsook het behoud van de sanctiemodaliteit in het kader 
van de milieuhandhaving zeer belangrijk werden geacht voor een effectief gemeentelijk handhavingsbeleid. 
 
 
 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag (schending van de bevoegdheidverdelende regels) 
 
 A.2.1.  Allereerst situeert de Ministerraad de relevante wettelijke bepalingen, te weten artikel 16.6.3, § 2, 
van het DABM en artikel 119bis, §§ 1 en 2, van de Nieuwe Gemeentewet. 
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 A.2.2.  Vervolgens citeert de Ministerraad de parlementaire voorbereiding van artikel 119bis, §§ 1 en 2, 
van de Nieuwe Gemeentewet; hij meent dat de federale wetgever aan de gemeenteraad een welomschreven 
bevoegdheid toekende voor het bestraffen van overtredingen van zijn reglementen en verordeningen, stellende 
dat de gemeenteraad straffen of administratieve sancties kon bepalen, tenzij voor dezelfde overtredingen 
krachtens of door een wet, een decreet of een ordonnantie straffen of administratieve sancties werden bepaald. 
Derhalve was het de bedoeling van de federale wetgever dat de gemeenteraad alleen dan in een strafsanctie kon 
voorzien wanneer het strafbare feit niet reeds bij een hogere regeling administratiefrechtelijk of strafrechtelijk 
werd bestraft. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad voert aan dat de decreetgever in artikel 16.6.3, § 2, van het DABM de 
bevoegdheidverdelende regels heeft geschonden. De decreetgever kent immers aan de gemeenteraad grotere 
bevoegdheden toe dan die waarin de Nieuwe Gemeentewet voorziet. 
 
 Overeenkomstig artikel 6, § 1, II, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen zijn de gewesten bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid. Die bepaling verleent aan de 
gewesten de algemene bevoegdheid om op te treden inzake het beleid en de organisatie van de 
milieuhandhaving. Bovendien verleent artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen aan de gewesten de mogelijkheid om, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, de niet-naleving 
van de decreten en ordonnanties strafbaar te stellen en straffen wegens niet-naleving te bepalen. 
 
 Evenwel gaat, volgens de Ministerraad, de decreetgever zijn bevoegdheid te buiten wanneer hij aan de 
gemeentelijke instellingen, in afwijking van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, bevoegdheden toekent. 
Artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, vierde streepje, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen bepaalt, als uitzondering op de gewestelijke bevoegdheid inzake de samenstelling, organisatie, 
bevoegdheid en werking van de provinciale en gemeentelijke instellingen, dat de organisatie en het beleid inzake 
de politie, met inbegrip van artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, een federale bevoegdheid blijft, zodat 
ook artikel 119bis een federale materie is. 
 
 Door in het decreet van 21 december 2007 te voorzien in straffen voor de kleine vormen van openbare 
overlast, en aan de gemeenten de bevoegdheid te geven hiervan af te wijken door middel van gemeentelijke 
administratieve sancties, heeft de decreetgever aan de gemeenten een grotere bevoegdheid toegekend dan die 
waarin is voorzien in de Nieuwe Gemeentewet. 
 
 A.3.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat uit de artikelen 39 en 134 van de Grondwet volgt dat de 
decreetgever bevoegd is om het afvalstoffenbeleid te bepalen. Daarbij staat het hem vrij om doelstellingen na te 
streven die strekken tot de bescherming van het leefmilieu, de natuurbescherming en het natuurbehoud. 
 
 Aangezien de decreetgever bevoegd is om het afvalstoffenbeleid te bepalen, moet tevens worden 
aangenomen dat hij eveneens bevoegd is om de handhaving van die regeling te verzekeren (artikel 11 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen). 
 
 A.3.2.  Krachtens artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kan 
de decreetgever bepalen in welke mate hij inbreuken op het Afvalstoffendecreet of, ruimer, inbreuken op de 
wettelijke voorschriften en de vergunningen wenst te bestraffen. A fortiori houdt dat artikel volgens de Vlaamse 
Regering de bevoegdheid in om de gevallen te bepalen waarin dergelijke inbreuken, wanneer zij in beginsel 
strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, niet strafrechtelijk worden bestraft. 
 
 De decreetgever heeft enkel erin voorzien dat het achterlaten, beheren of overbrengen van afvalstoffen, in 
strijd met de wettelijke voorschriften, dan wel in strijd met een vergunning, hoewel dat principieel strafrechtelijk 
kan worden vervolgd, toch niet kan worden vervolgd volgens de gemeenrechtelijke regels van de 
strafvervolging, op voorwaarde dat de inbreuk kan worden gekwalificeerd als een « kleine vorm van openbare 
overlast » en de gemeente op wier grondgebied die inbreuk is gepleegd voor dergelijke kleine vormen van 
openbare overlast gemeentelijke sancties heeft bepaald overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe 
Gemeentewet. 
 
 Derhalve is, voor wat de kleine vormen van openbare overlast betreft, de strafbaarstelling op grond van het 
decreet louter suppletief van aard : de decreetgever heeft in de bestraffing van de overtreding slechts dan 
voorzien wanneer die niet kan worden bestraft met een gemeentelijke sanctie, bij gebrek aan een gemeentelijk 
reglement daarover. 
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 Het verwijzende rechtscollege vergist zich, volgens de Vlaamse Regering, dan ook wanneer het overweegt 
dat « de decreetgever aan de gemeenten een grotere bevoegdheid [blijkt] toe te kennen dan voorzien door de 
Nieuwe Gemeentewet ». De decretale strafbaarstelling is immers slechts subsidiair van toepassing. 
 
 A.3.3.  De Vlaamse Regering voegt tevens eraan toe dat het de bekommernis was van de decreetgever om 
de bevoegdheid die de federale wetgever aan de gemeenten heeft verleend met toepassing van artikel 119bis van 
de Nieuwe Gemeentewet, niet uit te hollen door onverkort te voorzien in een strafbaarstelling, waardoor de 
bevoegdheid van de gemeenten om kleine vormen van openbare overlast met een gemeentelijke sanctie te 
bestraffen, zou komen te vervallen. 
 
 Bovendien heeft de decreetgever, met artikel 16.6.3, § 2, van het DABM, de regeling van artikel 119bis van 
de Nieuwe Gemeentewet in acht genomen. Artikel 119bis, en inzonderheid het daarin opgenomen voorschrift dat 
de gemeenteraad geen gemeentelijke sancties kan bepalen voor overtredingen waarvoor reeds straffen of 
administratieve sancties worden bepaald door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, blijkt te zijn 
ingegeven door de bekommernis om overeenstemming met het beginsel non bis in idem. De decreetgever 
streefde in wezen naar een regeling die eveneens verenigbaar zou zijn met het beginsel non bis in idem, waarbij 
het in de eerste plaats aan de gemeenten toekomt om de inbreuk te bestraffen, hetzij met een gemeentelijke 
administratieve sanctie, dan wel met een gemeentelijke strafsanctie, en strafvervolging slechts subsidiair 
mogelijk is, namelijk in de gevallen waarin niet in een dergelijke gemeentelijke sanctie is voorzien. 
 
 A.3.4.  In zijn memorie van antwoord herhaalt de Ministerraad zijn standpunt. 
 
 Daarbij benadrukt de Ministerraad dat indien de gemeente een gemeentelijke sanctie heeft vastgesteld voor 
kleine vormen van openbare overlast, doch het openbaar ministerie meent dat het misdrijf geen kleine vorm van 
openbare overlast is, het openbaar ministerie alsnog de zaak voor de bevoegde rechter kan brengen. Het staat dan 
aan de rechter om de feiten te kwalificeren en te bestraffen op basis van de decretale strafbaarstelling. Zo wordt 
altijd teruggegrepen naar de decretale strafbaarstelling en is het meteen duidelijk dat de decreetgever een te grote 
bevoegdheid heeft toegekend aan de gemeenten. 
 
 A.4.1.  In zijn memorie van antwoord schetst de tussenkomende partij allereerst de historische evolutie van 
de bevoegdheid inzake afvalstoffen en constateert zij dat het Vlaamse Gewest thans over de volledige 
bevoegdheid, met uitzondering van de doorvoer van afvalstoffen en het radioactief afval, inzake afvalstoffen 
beschikt. Naast die materiële bevoegdheid, bezit het Vlaamse Gewest ook de impliciete en accessoire 
bevoegdheden, zoals daarin is voorzien in de artikelen 10 en 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen. 
 
 A.4.2.  Volgens de tussenkomende partij is de logica van het systeem van de gemeentelijke administratieve 
sancties, dat die alleen mogelijk zijn wanneer geen hogere wetgeving in strafsancties of andere administratieve 
sancties heeft voorzien. Wanneer men dus voor misdrijven mogelijkheden wou creëren voor gemeentelijke 
administratieve sancties, dan moesten voor die feiten de strafsancties worden opgeheven. Bij de invoering van 
artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet heeft de federale wetgever verschillende federale strafbepalingen 
opgeheven. Wanneer het echter overtredingen van Vlaamse decretale regels betreft, is de Vlaamse decreetgever 
ook bevoegd voor de bestraffing ervan middels strafsancties. Het afschaffen van straffen in Vlaamse decreten 
om ruimte te maken voor gemeentelijke administratieve sancties, is dan evengoed een bevoegdheid van de 
Vlaamse decreetgever (zie hierover het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009). 
 
 A.4.3.  De tussenkomende partij is van oordeel dat artikel 16.6.3, § 2, van het DABM de naleving van het 
principe non bis in idem volledig waarborgt; ofwel voorziet de gemeente in gemeentelijke administratieve 
sancties voor kleine vormen van openbare overlast, ofwel worden die kleine vormen van openbare overlast 
gestraft met een geldboete van 45,45 euro. 
 
 A.4.4.  Bovendien is de bevoegdheid die artikel 16.6.3, § 2, van het DABM toebedeelt aan de gemeenten 
niet ruimer dan de bevoegdheid op basis van de Nieuwe Gemeentewet; het betreft enkel een verschillende 
invulling van diezelfde bevoegdheid. Artikel 16.6.3, § 2, biedt de gemeente principieel de mogelijkheid om in 
gemeentelijke sancties te voorzien. Pas indien de gemeente hiervan geen gebruik maakt, wordt in een 
strafrechtelijke geldboete voorzien (terugvalscenario). Op basis van de Nieuwe Gemeentewet krijgt de gemeente 
eveneens een aantal nieuwe mogelijkheden, waarbij de strafbaarstellingen in de wetten en decreten worden 
geschrapt (geen terugvalscenario). 
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 Indien er al sprake zou zijn van een schending van de bevoegdheidverdelende regels, dan kan die 
schending, volgens de tussenkomende partij, enkel betrekking hebben op het terugvalscenario en niet op het 
systeem van de gemeentelijke administratieve sancties zelf. 
 
 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag (schending van het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel) 
 
 A.5.1.  De Vlaamse Regering wijst erop dat uit de vaste rechtspraak van het Hof en het Europees Hof voor 
de Rechten van Mens blijkt dat uit het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel voor de wetgever de verplichting 
voortvloeit om strafwetten te formuleren in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop 
hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is en de potentiële straf daarvoor kan 
kennen. 
 
 De artikelen 12 en 14 van de Grondwet staan evenwel niet eraan in de weg dat de wet een 
beoordelingsbevoegdheid toekent aan de rechter die is belast met de toepassing ervan, voor zover zij de 
bijzondere eisen van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid waaraan de strafwetten moeten 
voldoen, niet miskent. Er dient immers rekening te worden gehouden met het algemene karakter van de wetten, 
de uiteenlopende situaties waarop zij van toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. De 
strafwet mag dan ook een zekere flexibiliteit vertonen met het oog op de wijzigende omstandigheden. 
 
 A.5.2.  Volgens de Vlaamse Regering verzoent artikel 16.6.3, § 2, van het DABM de vereisten van 
nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid, met de flexibiliteit op een grondwets- en verdragsconforme 
wijze. Het is onmogelijk voor de decreetgever om een meer gedetailleerde regeling uit te werken, laat staan een 
exhaustieve opsomming te geven van de bedoelde gedragingen, precies vanwege de veelheid van gedragingen 
die een vorm van openbare overlast kunnen veroorzaken door het onrechtmatig achterlaten, beheren of 
overbrengen van afvalstoffen. 
 
 A.5.3.  Daarnaast moet in het strafrecht voor het bestaan van een misdrijf steeds een materieel en een 
moreel bestanddeel aanwezig zijn, zelfs wanneer het morele bestanddeel niet uitdrukkelijk in de strafbepaling is 
vermeld. Uit artikel 16.6.3, § 1, van het DABM volgt dat het misdrijf opzettelijk moet zijn gepleegd. Ook van 
die regel wordt in artikel 16.6.3, § 2, niet afgeweken, nu enkel wordt voorzien in een uitzonderingsregeling op 
het vlak van de strafbaarstelling en de strafmaat, maar niet op het vlak van het morele bestanddeel van het 
misdrijf. 
 
 Tevens wijst de Vlaamse Regering erop dat niet iedereen die openbare overlast veroorzaakt strafbaar is; 
enkel diegenen die in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning afvalstoffen 
achterlaten, beheren of overbrengen, zijn strafbaar. Derhalve zijn de kleine vormen van openbare overlast 
noodzakelijk een deelverzameling binnen de categorie van misdrijven waarbij inbreuk wordt gepleegd op de 
wettelijke voorschriften en de vergunningen ter zake. 
 
 A.5.4.  Aan de strafrechter wordt, volgens de Vlaamse Regering, in het kader van de milieuhandhaving, de 
taak opgelegd om na te gaan of de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de strafvervolging, onder het 
toepassingsgebied vallen van artikel 16.6.3, § 1, van het DABM, dan wel van artikel 16.6.3, § 2. De strafrechter 
dient vast te stellen of de inbreuk voldoende klein is om te worden gekwalificeerd als een kleine vorm van 
openbare overlast, dan wel of de inbreuk niet dermate beperkt is, zodat de inbreuk meteen onder het 
toepassingsgebied valt van artikel 16.6.3, § 1, van het DABM waardoor de toepassing van de 
uitzonderingsregeling niet kan worden gerechtvaardigd. 
 
 A.6.  Aangaande de eerste prejudiciële vraag voert de tussenkomende partij aan dat het voortvloeit uit de 
aard van het begrip « kleine vormen van openbare overlast » dat het niet mogelijk is een exhaustieve opsomming 
te geven van alle mogelijke gedragingen die hieronder vallen. Diegenen op wie de strafbepalingen van 
toepassing zijn, zijn evenwel in staat de feiten en de nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke 
aansprakelijkheid met zich meebrengen. 
 
 De tussenkomende partij verwijst tevens naar de richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. Die richtlijn, 
die oplegt welke feiten strafbaar moeten worden gesteld, hanteert eveneens algemene bewoordingen die de 
ondergrens van wat strafbaar moet zijn, deels openlaat. Ook verschillende gemeentelijke reglementen bevatten 
soortgelijke bepalingen. 
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 Bovendien is het ook eigen aan het milieurecht dat zeer specifieke wettelijke voorschriften niet alle 
ongewenste situaties kunnen dekken (arrest nr. 36/2008). 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag (schending van het gelijkheidsbeginsel) 
 
 A.7.1.  Volgens de Vlaamse Regering geeft artikel 16.6.3, § 2, van het DABM aanleiding tot een verschil in 
behandeling tussen de rechtsonderhorigen die een kleine vorm van overlast hebben veroorzaakt in een gemeente 
die hiervoor overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet al dan niet in gemeentelijke sancties 
heeft voorzien. 
 
 Evenwel ligt de verantwoording voor dat verschil in behandeling voor de hand en vloeit het voort uit de 
autonomie van de gemeentelijke overheden op het vlak van de administratieve en strafrechtelijke bestraffing van 
bepaalde inbreuken. 
 
 Verschillende regelgevers aan wie in een bepaalde aangelegenheid autonomie wordt verleend, mogen ook 
daadwerkelijk een verschillend beleid voeren, dat op zich geen aanleiding zal geven tot een schending van het 
gelijkheidsbeginsel (zie arrest van het Hof, nr. 32/2008). 
 
 A.7.2.  Daarnaast merkt de Vlaamse Regering op dat het verschil in behandeling tussen beide geviseerde 
categorieën van personen uiterst miniem is. Zelfs indien de kleine vorm van openbare overlast strafrechtelijk kan 
worden bestraft, zal hoogstens een geldboete van 45,45 euro worden opgelegd. Dat bedrag, rekening houdend 
met de strafrechtelijke opdeciemen, stemt overeen met het bedrag dat maximaal als gemeentelijke 
administratieve geldboete kan worden opgelegd voor een kleine vorm van openbare overlast. De ongelijkheid is 
dus veel kleiner dan wanneer er geen decretale aanvullende bestraffing zou bestaan in de zin van artikel 16.6.3, 
§ 2, van het DABM en het aldus aan de autonomie van de gemeenten zou zijn overgelaten, omdat dit tot gevolg 
zou hebben dat eenzelfde feit in de ene gemeente wel, en in de andere gemeente niet zou worden bestraft. 
 
 A.8.1.  De tussenkomende partij is van oordeel dat de te vergelijken categorieën van rechtsonderhorigen 
niet vergelijkbaar zijn. De vergelijkbaarheid in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt begrensd door de 
beginselen die voortvloeien uit de staatsinrichting. Verschillende deelstaten kunnen daarom een materie anders 
regelen. Hetzelfde geldt voor provincies en gemeenten. 
 
 A.8.2.  In ondergeschikte orde doet de tussenkomende partij opmerken dat het zeer twijfelachtig is of een 
rechtsonderhorige wel slechter af is als de gemeente geen gemeentelijke administratieve sanctie heeft bepaald. 
Een strafrechtelijke sanctie kan weliswaar worden opgenomen in het strafregister, maar bestraffing is enkel een 
mogelijkheid. De praktijk leert dat dergelijke vormen van kleine overlast heel vaak niet strafrechtelijk worden 
bestraft. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Het decreet van het Vlaamse Gewest van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid (hierna : « DABM »), zoals gewijzigd bij het decreet van 

21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en 

veiligheidsmaatregelen », harmoniseert de bepalingen inzake het toezicht, de sancties en de 

veiligheidsmaatregelen voor verschillende milieuwetten en -decreten, geeft de aanzet tot een 

gecoördineerd milieuhandhavingsbeleid door een op te richten Vlaamse Hoge Raad voor de 

Milieuhandhaving en streeft ernaar de bestuurlijke handhaving te versterken, via de oplegging 

van bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke geldboeten. 
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 B.1.2.  Artikel 16.6.3 van het DABM bepaalt : 

 

 « § 1.  Wie opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een 
vergunning, afvalstoffen achterlaat, beheert of overbrengt, wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van 100 euro tot 
500.000 euro of met een van die straffen. 
 
 Wie door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met de wettelijke  
voorschriften of in strijd met een vergunning, afvalstoffen achterlaat, beheert of overbrengt, 
wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met een geldboete van 
100 euro tot 350.000 euro of met een van die straffen. 
 
 § 2.  In afwijking van de straffen vermeld in § 1 kunnen gemeenten voor kleine vormen 
van openbare overlast gemeentelijke sancties bepalen overeenkomstig artikel 119bis van de 
Nieuwe Gemeentewet. 
 
 Wanneer de gemeente geen gemeentelijke sancties overeenkomstig artikel 119bis van de 
Nieuwe Gemeentewet heeft bepaald, worden in die gemeente deze kleine vormen van 
openbare overlast gestraft met een geldboete van maximum 45,45 euro ». 
 

 B.1.3.  Artikel 119bis, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt : 

 

 « De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen 
van zijn reglementen of verordeningen, tenzij voor dezelfde overtredingen door of krachtens 
een wet, een decreet of een ordonnantie straffen of administratieve sancties worden bepaald ». 
 

 B.2.1.  Vóór het aannemen van voormeld artikel 16.6.3, werd de strafvordering gebaseerd 

op de artikelen 56 en volgende van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981, dat op 

gemeentelijk niveau evenwel noch in een strafrechtelijke afhandeling, noch in een 

bestuursrechtelijke afhandeling voorzag. 

 

 Overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, was het evenwel voor de 

gemeenten reeds mogelijk om sneller en efficiënter op te treden tegen bepaalde verstoringen 

van de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de openbare rust alsook de openbare 

overlast op hun grondgebied. De omzendbrief OOP 30bis « aangaande de uitvoering van de 

wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 

2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe 

gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet », bepaalt dat de 

openbare overlast betrekking heeft op - voornamelijk individuele - materiële gedragingen die 
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het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de 

levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op 

een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. 

 

 B.2.2.  Met het amendement nr. 33 (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, 

nr. 1249/003, p. 19), dat artikel 16.6.3, § 2, heeft ingevoerd, was het de bedoeling van de 

decreetgever de gemeenten de mogelijkheid te geven om bepaalde kleine vormen van 

openbare overlast adequaat aan te pakken. 

 

 « [Het amendement] wijzigt […] de strafbepalingen van het Afvalstoffendecreet; 
hierdoor zullen gemeenten onmiddellijk gemeentelijke sancties kunnen opleggen voor het 
vervuilen van de openbare weg en plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Bij wijze 
van voorbeeld gaat het om het achterlaten van allerlei zwerfvuil (sigarettenpeukjes, kauwgom, 
blikjes enzovoort), wildplakken, het niet opruimen van uitwerpselen van rijdieren, sluikstorten 
enzovoort. Bij het bepalen van de gemeentelijke sancties kunnen de gemeenten kiezen ofwel 
voor politiestraffen, ofwel voor een administratieve geldboete met een maximum van 
250 euro. In de gevallen waar gemeenten zelf niet optreden tegen dergelijke vormen van 
overlast, wil de minister openbare overlast strafbaar stellen met een geldboete van 45,45 euro. 
[…] 
 
 Met deze voorstellen die de minister aan het ontwerp van decreet wil toevoegen, hoopt ze 
de gemeenten een sluitende juridische grondslag aan te reiken in hun strijd tegen overlast en 
voor een betere levenskwaliteit en leefomgeving » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, 
nr. 1249/005, pp. 33-34). 
 

 

 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag (schending van de bevoegdheidverdelende 

regels) 

 

 B.3.1.  Het onderzoek van de overeenstemming van een in het geding zijnde bepaling met 

de bevoegdheidverdelende regels moet dat van de bestaanbaarheid ervan met de bepalingen 

van titel II van de Grondwet voorafgaan. 

 

 B.3.2.  De derde prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of artikel 16.6.3, 

§ 2, van het DABM in overeenstemming is met artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, vierde 

streepje, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat, 

in afwijking van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, aan de gemeenten de 

bevoegdheid zou worden verleend gemeentelijke administratieve sancties te bepalen voor 

overtredingen van reglementen en verordeningen waarvoor een decreet reeds in straffen 
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voorziet, zodat de gewestelijke decreetgever zou treden op de bevoegdheden die aan de 

federale wetgever zijn voorbehouden. 

 

 B.4.1.  Krachtens artikel 6, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, zoals vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, zijn de 

gewesten bevoegd voor « het afvalstoffenbeleid », onder voorbehoud van de in het tweede lid 

bepaalde uitzonderingen. 

 

 De gewesten zijn eveneens bevoegd voor de bescherming van het leefmilieu en voor de 

natuurbescherming en het natuurbehoud (artikel 6, § 1, II, 1°, en III, 2°). 

 

 Artikel 11 van dezelfde bijzondere wet, zoals vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 

1993, bepaalt : 

 

 « Binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten 
kunnen de decreten de niet-naleving van hun bepalingen strafbaar stellen en de straffen 
wegens die niet-naleving bepalen; de bepalingen van Boek I van het Strafwetboek zijn hierop 
van toepassing, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere inbreuken door een decreet 
kunnen worden gesteld. 
 
 Het eensluidend advies van de Ministerraad is vereist voor iedere beraadslaging in de 
Gemeenschaps- of Gewestregering over een voorontwerp van decreet waarin een straf of een 
strafbaarstelling is opgenomen waarin Boek I van het Strafwetboek niet voorziet. 
 
 Binnen de grenzen vermeld in het eerste lid, kunnen de decreten : 
 
 1°  de hoedanigheid van agent of officier van gerechtelijke politie toekennen aan de 
beëdigde ambtenaren van de Gemeenschaps- of Gewestregering of van instellingen die onder 
het gezag of het toezicht van de Gemeenschaps- of Gewestregering ressorteren; 
 
 2°  de bewijskracht regelen van processen-verbaal; 
 
 3°  de gevallen bepalen waarin een huiszoeking kan plaatshebben ». 
 

 B.4.2.  Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, hebben de Grondwetgever en 

de bijzondere wetgever aan de gemeenschappen en de gewesten de volledige bevoegdheid 

toegekend tot het uitvaardigen van de regels die eigen zijn aan de hun toegewezen 

aangelegenheden. Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere wetgever het 

gehele beleid inzake de door hem toegewezen aangelegenheden aan de gemeenschappen en 

de gewesten overgedragen. 
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 B.5.1.  De bevoegdheid van de gewestwetgever inzake afvalstoffen houdt de bevoegdheid 

in om ervoor te kiezen om de bepalingen die hij aanneemt, gepaard te laten gaan met 

strafrechtelijke sancties op grond van het voormelde artikel 11, om ervan af te zien, om 

andere maatregelen te kiezen of om de lokale overheden ertoe te machtigen administratieve 

sancties op te leggen. 

 

 B.5.2.  De omstandigheid dat de in het geding zijnde bepaling het de gemeenten mogelijk 

maakt om administratieve sancties op te leggen teneinde gedragingen te bestraffen die 

strafrechtelijk worden bestraft, terwijl artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet dat in een 

dergelijk geval niet mogelijk maakt, betekent niet dat inbreuk zou worden gemaakt op de 

bevoegdheden van de federale wetgever. 

 

 Deze laatste is, krachtens artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, vierde streepje, van de 

voormelde bijzondere wet, bevoegd om de organisatie en het beleid inzake de politie, met 

inbegrip van artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, te regelen. Die bevoegdheid 

betekent niet dat de gewesten de gemeenten enkel onder de bij artikel 119bis van de Nieuwe 

Gemeentewet vastgestelde voorwaarden, namelijk teneinde gedragingen te bestraffen die niet 

strafrechtelijk worden bestraft, ertoe zouden kunnen machtigen administratieve sancties op te 

leggen. 

 

 B.5.3.  Te dezen blijkt dat de door de gewestwetgever in aanmerking genomen oplossing, 

die, zoals die welke door de federale wetgever in aanmerking is genomen, berust op de 

bekommernis om de naleving van het beginsel non bis in idem te waarborgen (Parl. St., 

Kamer, 2002-2003, DOC 50-2366/001, pp. 5-6; Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, 

nr. 1249/1, p. 17), eveneens in overeenstemming is met het voormelde artikel 6, § 1, VIII, 

eerste lid, 1°, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 dat, naar het voorbeeld 

van artikel 162, tweede lid, 2°, van de Grondwet, met name bepaalt dat de gemeenteraden 

alles regelen wat van gemeentelijk belang is : het bij de in het geding zijnde bepaling 

ingevoerde mechanisme maakt het aldus mogelijk om tegelijk de doeltreffendheid van de 

maatregel te waarborgen en aan de gemeentelijke overheden de mogelijkheid te verlenen om 

hun bevoegdheden inzake met name openbare orde en gezondheid uit te oefenen. Een 

dergelijk mechanisme, dat enkel afwijkt van het mechanisme dat door de federale wetgever in 

aanmerking is genomen in zoverre altijd een sanctie mogelijk zal zijn, terwijl enkel bepaalde 
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gedragingen op grond van de federale wet zullen worden bestraft, is niet van dien aard dat het 

de federale wetgever verhindert om zijn bevoegdheden uit te oefenen, noch dat het de 

uitoefening ervan bijzonder moeilijk maakt. 

 

 B.6.  De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag (strafrechtelijk wettigheidsbeginsel) 

 

 B.7.  De eerste prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of artikel 16.6.3, 

§ 2, van het DABM, bestaanbaar is met de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, met artikel 7 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, doordat de omschrijving « kleine vormen 

van openbare overlast » geen voldoende normatieve inhoud zou hebben om die gedragingen 

te definiëren die, in afwijking van de straffen vermeld in artikel 16.6.3, § 1, van het DABM, 

worden bestraft met gemeentelijke sancties overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe 

Gemeentewet, dan wel met een politiestraf van maximum 45,45 euro. 

 

 B.8.1.  Door aan de wetgever de bevoegdheid te verlenen, enerzijds, om te bepalen in 

welke gevallen en in welke vorm strafvervolging mogelijk is en, anderzijds, om een wettelijke 

norm aan te nemen op grond waarvan een straf kan worden bepaald en toegepast, waarborgen 

de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet aan elke burger dat geen enkele gedraging 

strafbaar zal worden gesteld en geen enkele straf zal worden opgelegd dan krachtens regels 

aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 B.8.2.  Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat bovendien uit van de idee dat de 

strafwet moet worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het 

ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. 

Het eist dat de wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende 

bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, degene die een 

gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van 

dat gedrag kan zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsvrijheid wordt 

gelaten. 



 14

 

 B.8.3.  Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de 

wettelijke norm aan de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers 

rekening te worden gehouden met het algemene karakter van de wettelijke bepalingen, de 

uiteenlopende situaties waarop zij van toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die 

zij bestraffen. 

 

 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wettelijke 

norm, is voldaan wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante 

bepaling, en in voorkomend geval met behulp van de interpretatie daarvan door de 

rechtscolleges, kan weten welke handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke 

aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 B.8.4.  Het is slechts bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling dat het mogelijk 

is om, rekening houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te 

bepalen of de door de wetgever gehanteerde bewoordingen zo vaag zijn dat ze het bij 

artikel 12, tweede lid, van de Grondwet gewaarborgde wettigheidsbeginsel zouden schenden. 

 

 B.9.1.  Artikel 16.6.3, § 2, van het DABM bepaalt dat voor « kleine vormen van openbare 

overlast » de gemeenten de mogelijkheid hebben om, in overeenstemming met artikel 119bis 

van de Nieuwe Gemeentewet en in afwijking van artikel 16.6.3, § 1, van het DABM, 

gemeentelijke sancties te bepalen. 

 

 B.9.2.  In de parlementaire voorbereiding van het DABM worden verschillende 

aanwijzingen gegeven over wat onder die « kleine vormen van openbare overlast » dient te 

worden verstaan. 

 

 « Er bestaat geen twijfel over dat problemen van zwerfvuil, hondenpoep, beperkt 
sluikstorten, loslopende honden enzovoort, […], toch een erg negatieve impact hebben op 
onze samenleving en dat ze vaak aanleiding geven tot ernstige verzuring en ongenoegen in 
deze samenleving. […] 
 
 ‘ De openbare overlast heeft betrekking op, voornamelijk individuele, materiële 
gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en 
de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken 
op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt. Men kan openbare 
overlast beschouwen als lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid, 
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gezondheid en zindelijkheid ’ » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1249/003, 
p. 18). 
 

 « Daar waar het amendement nr. 32 in het algemeen een oplossing wil bieden voor 
diverse kleine vormen van openbare overlast, is dit amendement specifiek gericht naar de 
kleine afvalgerelateerde vormen van openbare overlast, zoals het sluikstorten of het 
achterlaten van zwerfvuil » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1249/003, p. 19). 
 

 « Op de eerste plaats wijzigt [het voorstel] de strafbepalingen van het 
Afvalstoffendecreet; hierdoor zullen gemeenten onmiddellijk gemeentelijke sancties kunnen 
opleggen voor het vervuilen van de openbare weg en plaatsen die voor het publiek 
toegankelijk zijn. Bij wijze van voorbeeld gaat het om het achterlaten van allerlei zwerfvuil 
(sigarettenpeukjes, kauwgum, blikjes enzovoort), wildplakken, het niet opruimen van 
uitwerpselen van rijdieren, sluikstorten enzovoort » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, 
nr. 1249/005, p. 33). 
 

 B.9.3.  De term « kleine vormen van openbare overlast » is tevens te dezen beperkt tot die 

vormen die het resultaat zijn van het niet strikt naleven van de wettelijke voorschriften en de 

vergunningsvoorwaarden inzake afvalstoffen. Zij is aldus beperkt in haar toepassingsgebied. 

 

 B.10.  De « kleine vormen van openbare overlast » hebben een welomschreven 

toepassingsgebied : enerzijds, worden in de parlementaire voorbereiding ter zake voldoende 

aanwijzingen gegeven over wat onder die term dient te worden verstaan; anderzijds, geldt die 

term uitsluitend bij het achterlaten, het beheer of de overbrenging van afvalstoffen in strijd 

met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning. 

 

 B.11.1.  Niet elk achterlaten, elk beheer of elke overbrenging van afvalstoffen brengt de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokkenen in het geding. Voor het bestaan van een 

milieumisdrijf is immers niet enkel een materieel element maar ook een moreel element 

vereist, dat te dezen bestaat in het opzet of in een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. 

 

 B.11.2.  Diegenen tot wie de in het geding zijnde bepaling is gericht, moeten de aan hen 

opgelegde normen en de vergunningsvoorwaarden naleven zoals eenieder die zich in dezelfde 

omstandigheden bevindt, betaamt. 

 

 B.12.1.  Artikel 16.6.3, § 2, van het DABM laat derhalve toe, voor hen op wie die 

bepaling toepasselijk is, de feiten en de nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke 

aansprakelijkheid meebrengen. 
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 B.12.2.  Weliswaar kent de in het geding zijnde bepaling aan de strafrechter een 

beoordelingsbevoegdheid toe doordat hij voor een welbepaald achterlaten, beheer of 

overbrengen van afvalstoffen dient uit te maken of het al dan niet in concreto een kleine vorm 

van openbare overlast is in de zin van artikel 16.6.3, § 2, van het DABM, dan wel een feit is 

dat niet aan die kwalificatie beantwoordt, en bijgevolg, naar gelang van het geval, het 

voorwerp dient uit te maken van de sancties zoals bedoeld in artikel 16.6.3, § 1, eerste lid, of 

artikel 16.6.3, § 1, tweede lid, van het DABM. Het gaat derhalve niet om een autonome 

bevoegdheid inzake strafbaarstelling, maar om een dergelijke beoordelingsbevoegdheid die 

niet afwijkt van die welke de strafrechter heeft bij het bepalen van de op te leggen straf bij 

toepassing van strafbepalingen die in een zeer ruime marge voorzien tussen de minimum- en 

de maximumstraf. 

 

 B.12.3.  Uit wat voorafgaat volgt dat de in het geding zijnde bepaling geen afbreuk doet 

aan het wettigheidsbeginsel in strafzaken. 

 

 B.13.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag (schending van het gelijkheidsbeginsel) 

 

 B.14.  De tweede prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of 

artikel 16.6.3, § 2, van het DABM bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

« doordat deze bepaling leidt tot een verschillende behandeling tussen rechtsonderhorigen die 

niet objectief en redelijk verantwoord is, nu rechtsonderhorigen die kleine vormen van 

openbare overlast volgens de begripsbepaling van het milieuhandhavingsdecreet begaan in 

een gemeente die hiervoor overeenkomstig artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet 

gemeentelijke sancties heeft bepaald slechts met een gemeentelijke administratieve sanctie 

kan worden gesanctioneerd, terwijl een rechtsonderhorige die eenzelfde vorm van kleine 

openbare overlast veroorzaakt in een gemeente die niet dergelijke gemeentelijke 

administratieve sancties hiervoor heeft bepaald, wel met een straf van strafrechtelijke aard, 

die vermeld wordt op het strafregister van de rechtsonderhorige, kan bestraft worden ». 
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 B.15.  De parlementaire voorbereiding van het DABM vermeldt : 

 

 « Deze regeling doet geen afbreuk aan het gelijkheidsbeginsel, maar is een vorm van 
decentralisatie die recht doet aan subsidiariteit. Elke decentralisatie houdt in dat de decentrale 
besturen keuzes kunnen maken en dat die van bestuur tot bestuur kunnen verschillen, binnen 
de grenzen aangegeven door de centralere wetgeving en binnen het eigen territorium. Zoals de 
EU-lidstaten onderling verschillen in wat ze strafbaar stellen en/of met welke strafmaten, in 
uitvoering van en binnen de grenzen van de EU-wetgeving, zo ook verschillen de gewesten 
onderling in wat ze strafbaar stellen en/of met welke strafmaten, binnen de grenzen van de 
EU-wetgeving, de Grondwet en de wetten op de staatshervorming. En zo ook is het 
logischerwijze niet uitgesloten dat er verschillen bestaan van gemeente tot gemeente, binnen 
de grenzen van de hen door de Grondwet, de wetten en decreten toegekende bevoegdheden. 
Dit is een evident corrolarium van subsidiariteit. Het gelijkheidsbeginsel zou in het gedrang 
komen als het bevoegde bestuur binnen de haar toegewezen bevoegdheden, de 
rechtssubjecten op ongelijke wijze zou behandelen […]. Ook de restbepaling die de kleine 
vormen van openbare overlast een strafrechtelijke strafmaat toewijst van 45,45 euro voor 
gevallen waarbij de gemeente de overlastvorm niet sanctioneerbaar heeft gemaakt in 
uitvoering van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, doet hieraan geen afbreuk : haar 
strafmaat blijft binnen de marges waarbinnen de gemeente in uitvoering van artikel 119bis 
vrij kan kiezen. 
 
 […] 
 
 Heeft de gemeente over een bepaalde vorm van openbare overlast geen reglement 
uitgevaardigd in toepassing van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, dan blijft deze 
vorm van overlast strafbaar met een geldboete die overeenkomt met het bedrag van de 
maximale gemeentelijke administratieve sanctie. In dit voorstel werd hiervoor rekening 
gehouden met de regeling inzake de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten » (Parl. St., 
Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1249/003, pp. 18-19). 
 

 B.16.1.  Artikel 16.6.3, § 2, van het DABM strekt ertoe de bestraffing van kleine vormen 

van openbare overlast te verzekeren en aldus het krachtdadig, snel en efficiënt optreden van 

een gemeente mogelijk te maken tegen relatief kleine en eenvoudige problemen die een erg 

negatieve impact hebben op de samenleving. 

 

 Tevens dient te worden gewezen op het facultatief karakter van de bevoegdheid voor de 

gemeenten om sancties op te leggen en het aanvullend karakter van de gewestelijke 

strafbaarstelling wanneer de gemeenten ervoor opteren geen gebruik te maken van hun 

facultatieve bevoegdheid, wat de gemeentelijke autonomie benadrukt. 
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 B.16.2.  Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, dat afhankelijk is 

van het feit of de gemeenten al dan niet gebruik zullen maken van de machtiging die hun bij 

de in het geding zijnde bepaling wordt verleend. De in het geding zijnde maatregel is relevant 

ten aanzien van de nagestreefde doelstelling, aangezien de decreetgever tegelijk een 

doeltreffende bestraffing van de gedragingen die hij beoogt en de autonomie van de 

gemeenten heeft willen waarborgen. Een verschil in behandeling in aangelegenheden waarin 

de gemeenten over een eigen bevoegdheid beschikken is trouwens het legitieme gevolg van 

een onderscheiden beleid en kan op zich niet strijdig worden geacht met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet. Ten slotte kan de in het geding zijnde maatregel niet als onevenredig 

worden beschouwd, gezien de aard van de strafbaar gestelde feiten en de sancties die kunnen 

worden opgelegd. 

 

 B.17.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 16.6.3, § 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals ingevoegd bij het decreet van 21 december 

2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen », schendt 

niet de bevoegdheidverdelende regels, noch de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan 

niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met artikel 7 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, noch de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4784 

 
 

Arrest nr. 63/2010 
van 27 mei 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 196.639 van 5 oktober 2009 in zake (I. en II.) de cvba « Maatschappij voor 
coördinatie van produktie en transport van elektrische energie », rechtsgeding hervat door de 
nv « Elia », thans de nv « Elia Asset », en (III.) de nv « Elia Asset » tegen (I., II. en III.) het 
Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 oktober 
2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 68 en 69 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet indien zij 
aldus worden geïnterpreteerd dat zij aan de Vlaamse regering een onbeperkte 
delegatiemogelijkheid zouden toekennen voor alle bevoegdheden die aan voormelde regering 
door de wet werden toegewezen, zonder de nodige waarborgen voor de aan die regeling 
onderworpen rechtsonderhorigen, terwijl de federale uitvoerende macht niet over zulke 
onbeperkte mogelijkheid beschikt voor de aan haar toegewezen bevoegdheden en terwijl de 
rechtsonderhorigen die aan de regels van de Vlaamse regering onderworpen zijn in 
tegenstelling met de rechtsonderhorigen die aan de federale overheid onderworpen zijn aldus 
niet over de waarborgen beschikken die hen tegen willekeur beschermen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Elia Asset », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20; 
 
 -  de Vlaamse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Elia Asset »; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz loco Mr. T. Vandenput en Mr. P. De Maeyer, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de nv « Elia Asset »; 
 
 .  Mr. S. Vernaillen, tevens loco Mr. H. Sebreghts, advocaten bij de balie te Antwerpen, 
voor de Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. F. Tulkens loco Mr. P. Peeters, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en M. Melchior verslag 
uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de voorafgaande rechtspleging 
 
 De nv « Elia Asset » is eigenares van een aantal percelen grond met hoogspanningsmasten in Kruibeke. 
Met twee besluiten van 19 oktober 2000 en een besluit van 6 september 2001 vordert de Vlaamse minister van 
Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, de onmiddellijke inbezitneming van die percelen, met het oog op de 
aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. 
 
 De nv « Elia Asset » heeft bij de Raad van State beroepen ingesteld tot vernietiging van die besluiten. Als 
eerste middel tot vernietiging voert de nv « Elia Asset » aan dat de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare 
Werken en Energie niet bevoegd was om de bestreden handelingen alleen te stellen. Volgens de verzoekende 
partij is voor de onteigening een besluit van de gehele Vlaamse Regering vereist. 
 
 De Raad van State refereert aan de artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen. Volgens de Raad is de verdeling van de bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering 
uitsluitend een zaak van die Regering. 
 
 In haar memorie van wederantwoord voor de Raad van State vraagt de nv « Elia Asset » dat aan het 
Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag zou worden gesteld « indien voormelde artikelen 68 en 69 derwijze 
geïnterpreteerd zou(den) kunnen worden dat het een onbeperkte delegatiemogelijkheid zou inhouden in hoofde 
van de Vlaamse Regering voor alle bevoegdheden die haar op welke wijze ook werden toegewezen ». De Raad 
van State oordeelt dat er aanleiding is om de door de nv « Elia Asset » geformuleerde vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De nv « Elia Asset » is van mening dat voor de betrokken onteigening een besluit van de Vlaamse 
Regering vereist was. Indien de wetgever of de decreetgever niet in een delegatiemogelijkheid heeft voorzien, 
zoals te dezen, kan de overheid aan wie bevoegdheden worden toegewezen, geenszins overgaan tot delegatie 
ervan. 
 
 De artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen doen 
daaraan volgens de verzoekende partij voor de Raad van State niets af. Die bepalingen regelen uitsluitend de 
werkwijze van de Vlaamse Regering en bevestigen het beginsel dat de regering collegiaal optreedt, behoudens in 
de gevallen waarin delegaties zijn toegestaan. Enkel bij wet of decreet kan in dergelijke delegaties worden 
voorzien. 
 
 In artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen is bepaald dat het de 
Vlaamse Regering is die bevoegd is om tot onteigeningen over te gaan. Van een delegatiemogelijkheid is in dat 
artikel geen sprake. 
 
 A.1.2.  Indien de voormelde artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen zo zouden worden geïnterpreteerd dat ze voor de Vlaamse Regering een onbeperkte 
delegatiemogelijkheid zouden inhouden, zou dit naar het oordeel van de nv « Elia Asset » een schending inhouden 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, nu de federale uitvoerende macht niet over zulk een onbeperkte 
mogelijkheid tot delegeren beschikt en de rechtsonderhorigen die aan de Vlaamse Regering zijn onderworpen, in 
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tegenstelling tot de rechtsonderhorigen die aan de federale overheid zijn onderworpen, niet over de waarborgen 
beschikken die hen tegen willekeur beschermen. 
 
 A.1.3.  De nv « Elia Asset » betoogt dat de rechtsonderhorigen die aan de federale uitvoerende macht zijn 
onderworpen en de rechtsonderhorigen die aan de Vlaamse Regering zijn onderworpen, in het licht van de gestelde 
vraag met elkaar vergelijkbaar zijn. 
 
 Het criterium van onderscheid tussen die twee categorieën is objectief, aangezien het voortvloeit uit de 
bevoegdheden die door de wetgeving tot hervorming van de instellingen aan de gewesten zijn toegewezen, dan wel 
verder door de federale overheid worden geregeld. 
 
 Bij het aannemen van de in het geding zijnde bepalingen had de bijzondere wetgever een geoorloofd doel voor 
ogen. Maar als aan die bepalingen een uitlegging wordt gegeven die onbeperkte delegaties mogelijk maakt zonder 
specifieke wettelijke grondslag, zou de bijzondere wetgever een ongeoorloofd doel nastreven. In die lezing hebben 
de betrokken artikelen tot doel dat bevoegdheden die de wetgever uitdrukkelijk heeft voorbehouden aan een 
collegiaal orgaan, uitgeoefend zouden kunnen worden door een individueel lid van dat orgaan. In die optiek blijft de 
delegatie van bevoegdheid verwerpelijk en dient te worden vastgesteld dat het beoogde doel ongeoorloofd is. 
 
 Zelfs al kan worden aangenomen dat een zekere bevoegdheidsoverdracht om praktisch-organisatorische 
redenen mogelijk zou zijn, dan nog kan die delegatie enkel detailmaatregelen betreffen, op voorwaarde dat een 
uitdrukkelijke tekst daarin voorziet. In het licht van wat de bijzondere wetgever als een versoepeling voor de 
werkwijze van de regering heeft bedoeld, komt het volgens de nv « Elia Asset » onevenredig voor dat elke 
bevoegdheid gedelegeerd zou kunnen worden aan een individueel lid van de regering. 
 
 A.1.4.  De nv « Elia Asset » besluit dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering stelt dat artikel 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen de rechtsgrond vormt voor delegaties aan individuele ministers binnen de Vlaamse Regering. Bij besluit 
van 17 december 1999 heeft de Vlaamse Regering de Vlaamse minister die bevoegd is voor openbare werken gelast 
om het betrokken overstromingsgebied te verwezenlijken en over te gaan tot de daartoe nodige onteigeningen. 
 
 A.2.2.  Volgens de Vlaamse Regering betreft de prejudiciële vraag twee verschilpunten : 
 
 -  aan de Vlaamse Regering is een onbeperkte delegatiemogelijkheid toegekend, terwijl de federale uitvoerende 
macht niet over een onbeperkte delegatiemogelijkheid beschikt; 
 
 -  de rechtsonderhorigen die aan de regels van de Vlaamse Regering zijn onderworpen, beschikken niet over de 
waarborgen die hen tegen willekeur beschermen, in tegenstelling tot de rechtsonderhorigen die aan de federale 
overheid zijn onderworpen. 
 
 Voor de Vlaamse Regering is de premisse van die vragen eigenaardig. Ze gaan ervan uit dat de 
rechtsonderhorigen die aan de regels van de Vlaamse Regering zijn onderworpen, niet zouden beschikken over 
dezelfde waarborgen tegen willekeur als diegenen die aan de federale overheid zijn onderworpen. De vraag lijkt 
ervan uit te gaan dat een Vlaming die afhankelijk is van de toepasselijke regels, geen Belg meer zou zijn. De 
Vlaming heeft uiteraard dezelfde waarborgen als de Belg die in Vlaanderen woont. 
 
 De vraag is volgens de Vlaamse Regering overigens misleidend. Niet alle overheden hebben dezelfde 
bevoegdheden; ze hebben enkel die bevoegdheden die hun zijn toegewezen krachtens de Grondwet of de bijzondere 
wetten. 
 
 A.2.3.  De Vlaamse Regering betoogt dat het in de Grondwet zelf is vervat dat een Vlaming mogelijk aan 
andere regels zal zijn onderworpen dan een Waal. De gemeenschappen en gewesten zijn, binnen hun bevoegdheid, 
autonoom bevoegd om normen met kracht van wet uit te vaardigen. De autonomie betreft niet enkel het legislatieve 
aspect, maar ook de werking van de uitvoerende macht. 
 
 Een Vlaming moet worden vergeleken met een Vlaming ten aanzien van de Vlaamse wetgeving, een Waal met 
een Waal ten aanzien van de Waalse wetgeving, en een Belg met een Belg ten aanzien van de federale wetgeving. 
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 De Vlaamse Regering refereert aan rechtspraak van het Hof waarin het van oordeel is dat een verschil in 
behandeling in materies waar de gemeenschappen en gewesten over eigen bevoegdheden beschikken, het resultaat is 
van een onderscheiden beleid overeenkomstig de door of krachtens de Grondwet verleende autonomie van de 
deelgebieden, wat op zich niet kan worden geacht in strijd te zijn met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie. 
 
 Doordat de verschillende werking van de regeringen grondwettelijk is gelegitimeerd, moet een verschil worden 
gezocht tussen een Vlaming en een Vlaming, niet tussen een Vlaming en een Belg. Dat onderscheid is immers 
gelegitimeerd door de Grondwet zelf. 
 
 A.2.4.  Wat de mogelijkheid tot delegatie betreft, is de Vlaamse Regering van mening dat er geen discriminatie 
is. De delegatie die een loutere uitwerking is van de artikelen 123 van de Grondwet en van de artikelen 68 en 69 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, kan geen schending uitmaken van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Uiteraard mag een regering haar bevoegdheid niet te buiten gaan.  
 
 A.2.5.  Wat betreft de rechtsbescherming van de rechtsonderhorigen al naargelang ze zijn onderworpen aan de 
Vlaamse Regering dan wel aan de federale overheid, voert de Vlaamse Regering aan dat zowel besluiten van de 
federale Regering en van de Vlaamse Regering als die van een minister bestreden kunnen worden bij de Raad van 
State en dat elke burgerlijke rechtbank onwettige besluiten buiten toepassing kan laten op grond van artikel 159 van 
de Grondwet. De waarborgen tegen een besluit van een regering of van een minister zijn derhalve gelijk en er is geen 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.2.6.  De Vlaamse Regering besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad voert aan dat vanwege de autonomie die overeenkomstig de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen aan de gewesten is toegekend, geen ongerechtvaardigd verschil in 
behandeling kan worden aangevoerd tussen de personen die zijn onderworpen aan federale regels en diegenen die 
zijn onderworpen aan gewestelijke regels. De Ministerraad refereert aan diverse arresten van het Hof in die zin 
(arresten nrs. 111/2007 van 26 juli 2007, 127/2007 van 4 oktober 2007 en 193/2006 van 5 december 2006).  
 
 Alleen al om die reden dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
 
 A.3.2.  Volgens de Ministerraad kan de werking van de Vlaamse Regering niet worden vergeleken met die van 
de federale Regering, aangezien de wettelijke en grondwettelijke principes die aan de werking van beide regeringen 
ten grondslag liggen, verschillend zijn. 
 
 Overeenkomstig artikel 33, tweede lid, van de Grondwet is delegatie van bevoegdheden verboden, wat betekent 
dat de Koning zijn verordeningsbevoegdheid in beginsel niet kan overdragen aan federale ministers. Toch worden 
dergelijke delegaties aanvaard voor zover de Koning zelf de basismaatregelen neemt ter uitvoering van een wet en de 
minister enkel bijkomende en aanvullende maatregelen neemt. 
 
 In artikel 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en in artikel 22 van het 
bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen is uitdrukkelijk voorzien in een ruime 
delegatiemogelijkheid.  
 
 De verschillende werking van de regeringen vloeit voort uit de Grondwet en de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen. Op dit stuk kunnen de federale Regering en de Vlaamse Regering niet dienstig 
worden vergeleken. 
 
 A.3.3.  De Ministerraad is van mening dat de ruimere delegatiemogelijkheid binnen de Vlaamse Regering niet 
impliceert dat die delegatiemogelijkheid onbeperkt zou zijn, in tegenstelling tot wat de nv « Elia Asset » beweert. 
 
 In de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
wordt uitdrukkelijk gesteld dat de collegiale besluitvorming het basisprincipe vormt. De delegatie moet uitdrukkelijk 
worden toegestaan. 
 
 De nv « Elia Asset » betwist in het bodemgeschil veeleer de draagwijdte van de delegatie en niet het principe 
van de delegatie op zich. De Raad van State stelt in zijn verwijzingsarrest terecht dat de verdeling van de 
bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering uitsluitend een zaak is van de regering zelf. In zoverre de vraag zou 
kunnen worden geïnterpreteerd als een kritiek op de draagwijdte van de te dezen verleende delegatie, dient zij in 
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ieder geval ontkennend te worden beantwoord, nu het Hof niet bevoegd is om uitspraak te doen over de wettigheid 
van de delegatie. 
 
 A.3.4.  In ondergeschikte orde stelt de Ministerraad dat hij niet inziet in welk opzicht de delegatie aan een 
individueel lid van de Vlaamse Regering afbreuk zou doen aan de « waarborgen » van rechtsonderhorigen. Of een 
besluit wordt genomen door de voltallige regering of door een individuele minister, maakt voor de rechtsonderhorige 
geen verschil. In beide gevallen kan die een griefhoudend besluit aanvechten voor de Raad van State of voor de 
burgerlijke rechter op grond van artikel 159 van de Grondwet. Wellicht wordt de delegatie van de Vlaamse Regering 
aan een individuele minister verward met de delegatie van de wetgever aan de uitvoerende macht, die te dezen niet 
aan de orde is. 
 
 A.3.5.  De Ministerraad besluit dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 A.4.1.  De nv « Elia Asset » herhaalt dat de wetgever of decreetgever in de mogelijkheid van delegatie moet 
voorzien. De « toegestane delegaties » waarin artikel 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen voorziet, kunnen slechts die delegaties zijn waarin uitdrukkelijk is voorzien bij wet of decreet. 
 
 De nv « Elia Asset » herinnert eraan dat artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen uitdrukkelijk bepaalt dat het de Vlaamse Regering zelf is die bevoegd is om tot onteigening over 
te gaan, zonder dat die bepaling de mogelijkheid biedt om die bevoegdheid te delegeren. 
 
 Volgens de nv « Elia Asset » geven de Vlaamse Regering en de Ministerraad aan de artikelen 68 en 69 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen een draagwijdte die ze niet hebben. Indien die 
artikelen zo zouden worden geïnterpreteerd dat ze een onbeperkte delegatiemogelijkheid zouden inhouden, zou dit 
een schending inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.4.2.  De nv « Elia Asset » voert aan dat de toenmalige afdeling administratie van de Raad van State in de 
arresten Bernard nr. 121.157 van 1 juli 2003 en Biston nr. 132.947 van 23 juni 2004 van oordeel was dat de 
decreetgever expliciet dient te bepalen of de regering de haar bij decreet toegewezen bevoegdheid kan delegeren. 
 
 De regering is slechts bevoegd om delegatie te verlenen aan een minister wanneer de (Grond)wetgever 
uitdrukkelijk daarin voorzien heeft, waarna het aan de regering toekomt die mogelijkheid te benutten. Anders wordt 
een van de meest elementaire beginselen – dat van het toegewezen karakter van de bevoegdheden van de uitvoerende 
macht – geschonden. De stelling dat de in het geding zijnde bepalingen het de Gewestregering mogelijk zouden 
maken om iedere haar toegewezen bevoegdheid verder te delegeren zonder enige toelating, kan niet worden 
aanvaard. De nv « Elia Asset » verwijst naar een geval waarin een decreet uitdrukkelijk werd gewijzigd opdat een 
bevoegdheid die voorheen bij ministerieel besluit kon worden uitgeoefend, bij besluit van de regering werd geregeld. 
 
 De bijzondere wetgever heeft de onteigeningsbevoegdheid aan de regering toegewezen en heeft niet in een 
mogelijkheid tot delegatie voorzien. Onteigeningsbesluiten kunnen om die reden niet door de betrokken minister 
alleen worden genomen.  
 
 A.4.3.  De autonomie van de deelgebieden geldt enkel voor de inhoudelijke regeling van de toegewezen 
aangelegenheden en kan niet verantwoorden dat de deelregering over onbeperkte delegatiemogelijkheden zou 
beschikken. Wat de organisatie van de uitvoerende macht en de bescherming van de rechtsonderhorigen betreft, is er 
volgens de nv « Elia Asset » geen noemenswaardig verschil tussen het federale en het regionale niveau. 
 
 Zelfs al kan worden aangenomen dat een zekere bevoegdheidsoverdracht om praktische en organisatorische 
redenen mogelijk is, dan nog kan die delegatie niet verder gaan dan voor het nemen van detailmaatregelen en op 
voorwaarde dat een uitdrukkelijke tekst daarin voorziet. 
 
 De nv « Elia Asset » wijst nog op de arresten nr. 184/2009 van 12 november 2009, nr. 57/2005 van 16 maart 
2005 en nr. 135/2004 van 22 juli 2004 van het Hof en maakt daaruit op dat de door de Vlaamse Regering en de 
Ministerraad gegeven interpretatie de waarborgen ontzegt die in het Vlaamse Gewest aan de onteigende 
rechtsonderhorigen dienen te worden verstrekt in het licht van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.5.1.  De Ministerraad antwoordt dat uit de tekst zelf van artikel 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen (« Onverminderd de door haar toegestane delegaties ») ondubbelzinnig volgt 
dat de Vlaamse Regering een welbepaalde bevoegdheid kan delegeren aan een individuele minister. De Vlaamse 
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Regering ontleent die bevoegdheid rechtstreeks aan de bijzondere wet, zonder dat een afzonderlijke decretale 
basis nodig is. 
 
 De Ministerraad voert aan dat de rechtspraak en rechtsleer enkel vereisen dat de delegatie wordt 
aangenomen in een besluit dat wordt bekendgemaakt. Te dezen was er een delegatiebesluit, dat werd 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1999. 
 
 De Ministerraad besluit dat de zienswijze van de nv « Elia Asset » berust op een manifeste miskenning van 
de tekst van artikel 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad antwoordt nog dat de door de nv « Elia Asset » aangehaalde rechtsleer met betrekking 
tot de delegatie door de Koning aan een individueel minister niet ter zake dienend is voor het geval, zoals te dezen, 
van een delegatie van de Vlaamse Regering aan een minister. De Ministerraad herhaalt dat de werking en organisatie 
van de federale Regering niet dienstig kunnen worden vergeleken met die van de Vlaamse Regering. Die vaststelling 
klemt des te meer, nu volgens de rechtsleer de delegatiemogelijkheid van de Vlaamse Regering ruimer is dan die van 
de Koning aan Zijn ministers. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De in het geding zijnde artikelen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen bepalen : 

 

 « Art. 68.  Onverminderd de bepalingen van deze wet, regelt elke Regering haar 
werkwijze.  
 
 De Regering bepaalt het statuut van haar leden. 
 
 Art. 69.  Onverminderd de door haar toegestane delegaties, beraadslaagt elke Regering 
collegiaal, volgens de in Ministerraad toegepaste procedure van de consensus, over alle zaken 
die tot haar bevoegdheid behoren ». 
 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in zoverre de in het geding zijnde bepalingen, in de gegeven interpretatie, 

« aan de Vlaamse regering een onbeperkte delegatiemogelijkheid zouden toekennen […], 

terwijl de federale uitvoerende macht niet over zulke onbeperkte mogelijkheid beschikt ». De 

rechtsonderhorigen die aan de Vlaamse Regering zijn onderworpen, zouden derhalve niet 

over dezelfde waarborgen tegen willekeur beschikken. 

 

 B.3.  Een verschil in behandeling in de modaliteiten, bepaald door de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, volgens welke een gemeenschap of een 

gewest haar of zijn bevoegdheden uitoefent, ten opzichte van de grondwetsbepalingen, 
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volgens welke de federale overheid de hare uitoefent, is het gevolg van de autonomie die de 

gemeenschappen en de gewesten door of krachtens de Grondwet is toegekend. 

 

 B.4.  Bijgevolg zijn de in de prejudiciële vraag vermelde categorieën van personen niet 

vergelijkbaar. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4787 

 
 

Arrest nr. 64/2010 
van 27 mei 2010 

 
 

 

A R R E S T 
_________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 48 van het Wetboek der successierechten, 

zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 13 oktober 2009 in zake Helma De Creus tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 oktober 2009, heeft het Hof 
van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 48 W. Succ. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet waar dit artikel als 
voorwaarde stelt dat men minstens één jaar daadwerkelijk moet hebben samengewoond en 
een gemeenschappelijke huishouding moet hebben gevoerd onmiddellijk voorafgaand aan een 
overmachtsituatie, in de situatie van een gehandicapte persoon die - zoals in casu - vanaf 
zijn/haar geboorte zodanig hulpbehoevend is dat hij/zij noodzakelijkerwijze dient verzorgd te 
worden in een daartoe gespecialiseerde verzorgingsinstelling, in vergelijking met (zwaar) 
gehandicapte personen waarvan de handicap toelaat dat zij wél thuis kunnen verzorgd 
worden ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Helma De Creus, wonende te 2018 Antwerpen, Mozartstraat 26/4; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Helma De Creus heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 21 april 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. H. Symoens, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de Vlaamse 
Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De betwisting voor de verwijzende rechter heeft betrekking op de vraag of de successierechten ten laste van 
appellante dienen te worden berekend volgens het tarief dat tussen samenwonenden geldt (stelling van 
appellante), dan wel volgens het tarief dat tussen broers en zusters geldt (stelling van de Belgische Staat). 
 
 Op het ogenblik van het overlijden van de zuster van appellante, op 17 december 2004, was er geen 
samenwoning tussen appellante en haar zuster. Volgens de verwijzende rechter volgt uit artikel 48 van het 
Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, dat voor de toepassing van het tarief 
tussen samenwonenden, appellante en haar zuster ten minste één jaar ononderbroken dienden samen te wonen en 
een gemeenschappelijke huishouding dienden te voeren. Op overmacht kan men zich slechts onder bepaalde 
voorwaarden beroepen. Niettegenstaande appellante en haar zuster sedert 11 maart 1998 op hetzelfde adres 
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waren ingeschreven, houdt zulks slechts een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van 
het voeren van een gemeenschappelijke huishouding zodat de Belgische Staat daarvan het tegenbewijs mag 
leveren. Uit de voorgelegde gegevens blijkt dat de zuster van appellante sedert 20 november 1972 tot op de dag 
van haar overlijden ononderbroken in een psychiatrische instelling heeft verbleven, zodat de Belgische Staat het 
vermoeden dat appellante en haar zuster sedert 11 maart 1998 ononderbroken samenwoonden en een 
gemeenschappelijke huishouding voerden ongetwijfeld heeft weerlegd. 
 
 Volgens de verwijzende rechter rijst evenwel de vraag of het voormelde artikel 48, meer bepaald de 
voorwaarde dat men minstens één jaar daadwerkelijk moet hebben samengewoond en een gemeenschappelijke 
huishouding moet hebben gevoerd onmiddellijk voorafgaand aan een overmachtsituatie, in het geval van een 
gehandicapte persoon die, zoals te dezen, vanaf zijn geboorte zodanig hulpbehoevend is dat hij 
noodzakelijkerwijze in een gespecialiseerde instelling dient te worden verzorgd, discriminerend is in vergelijking 
met gehandicapte personen van wie de handicap toelaat dat zij thuis kunnen worden verzorgd. Vervolgens stelt 
de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de appellante voor de verwijzende rechter 
 
 A.1.  De appellante voor de verwijzende rechter betoogt dat de vereiste die door artikel 48 van het Wetboek 
der successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, wordt gesteld, uitgaat van de hypothese dat 
een persoon in de mogelijkheid verkeerde een gemeenschappelijke huishouding te vormen en zulks onmiddellijk 
voorafgaand aan een situatie van overmacht waarna thuisverzorging niet langer mogelijk is. 
 
 Gelet op de zware handicap van de erflaatster was thuisverzorging niet mogelijk. Het centrum van de 
belangen van de betrokkene lag evenwel bij de appellante, bij wie de erflaatster was ingeschreven. Overmacht is 
de enige reden waarom de erflaatster niet thuis verbleef en in een instelling diende te worden verzorgd. Die 
overmacht bestond vanaf de geboorte van de erflaatster tot aan haar overlijden. 
 
 De in het geding zijnde bepaling discrimineert de mindervalide die ten gevolge van zijn handicap nooit in 
staat is geweest om samen te wonen en een gemeenschappelijke huishouding te voeren, in vergelijking met de 
mindervalide die daartoe wel in staat is. De mindervalide persoon die dermate zwaar is gehandicapt dat vanaf 
zijn geboorte professionele hulp noodzakelijk is, wordt aldus zonder redelijke verantwoording ongelijk 
behandeld in vergelijking met de zwaar gehandicapte persoon voor wie professionele hulp vanaf zijn geboorte 
niet noodzakelijk is en die thuis kan worden verzorgd. Zulks komt erop neer dat een zwaar gehandicapte erflater, 
niettegenstaande zijn inschrijving bij de erfgerechtigde en de permanente zorg van die erfgerechtigde voor de 
erflater, feitelijk verblijvend in een instelling, nooit een gemeenschappelijke huishouding kan voeren.  
 
 De zienswijze dat de decreetgever beoogde om enkel de personen die blijk geven van een wil tot 
samenwonen en tot het voeren van een gemeenschappelijke huishouding een verlaagd tarief inzake 
successierechten te laten genieten, komt erop neer te stellen dat de erflaatster, door haar levenslang verblijf in 
verzorgingsinstellingen, geen deel van een gezin kan uitmaken. Zulk een zienswijze is niet alleen strijdig met het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, maar bovendien met het recht op bescherming van het gezinsleven, 
gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet, door artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering betoogt in hoofdorde dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. De 
toetsing aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie vereist een vergelijking van relevante categorieën 
van personen. Uit de vraag blijkt niet dat de categorie van personen waarmee de zuster van de appellante in het 
bodemgeschil wordt vergeleken, voldoet aan de voorwaarden van « samenwonenden » in de zin van artikel 48 
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van het Wetboek der successierechten. Het feit of de erflater al dan niet een (zware) handicap heeft en de 
gevolgen daarvan op het vlak van de verzorging zijn geen criterium voor de toepassing van die bepaling. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde is de Vlaamse Regering van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling het 
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet schendt. Die bepaling strekt ertoe personen die minstens één 
jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd successierechtelijk niet als vreemden voor elkaar te 
beschouwen. Sinds de inwerkingtreding van het decreet van 1 december 2000 werd het tarief waaraan de 
samenwonenden zijn onderworpen, met dat van de echtgenoten gelijkgeschakeld. Om hetzelfde tarief als tussen 
echtgenoten te kunnen genieten moet er een ononderbroken samenwoning van minstens één jaar zijn vóór de 
datum van het overlijden.  
 
 Wanneer de periode van samenwonen buiten de wil van de betrokkenen werd onderbroken of beëindigd 
- bijvoorbeeld vanwege een langdurige opname in een verzorgingsinstelling - kon in de oorspronkelijke versie 
van artikel 48 het gunstigere tarief van samenwonenden niet worden toegepast. Die situatie werd door de 
decreetgever als onbillijk beschouwd, zodat artikel 48 bij het decreet van 30 juni 2000 werd aangepast in de zin 
dat de voorwaarden van samenwonen en gemeenschappelijke huishouding ook worden geacht te zijn vervuld 
indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater, « aansluitend op 
de […] periode van drie jaar tot op de dag van het overlijden », ingevolge overmacht onmogelijk waren 
geworden. De periode van drie jaar werd bij het decreet van 1 december 2000 tot één jaar teruggebracht. 
 
 De personen die nooit of minder dan één jaar hebben samengewoond, worden successierechtelijk 
verschillend behandeld in vergelijking met de personen die minstens één jaar hebben samengewoond en een 
gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. De feitelijke situatie van die beide categorieën van personen 
verschilt aanzienlijk, zodat de in het geding zijnde maatregel op een objectief criterium van onderscheid berust. 
Bovendien is die maatregel redelijkerwijze te verantwoorden in het licht van het door de decreetgever 
nagestreefde doel om enkel de personen die samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren het 
successierechtentarief te laten genieten dat tussen gehuwden geldt. 
 
 Noch artikel 48, noch enige andere bepaling voorziet in een bijzondere regeling wat de situatie van een 
gehandicapte persoon betreft die vanaf zijn geboorte zodanig hulpbehoevend is dat hij noodzakelijkerwijze in 
een instelling dient te worden verzorgd, zodat elke samenwoning volledig is uitgesloten. Van de decreetgever 
kan redelijkerwijze niet worden verwacht dat hij het tarief dat voor samenwonenden geldt zou toepassen op 
personen die nooit hebben samengewoond en nooit een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. 
Wanneer er al van een onverantwoord successierechtelijk verschil in behandeling van de erfgenamen van 
voormelde gehandicapte personen sprake zou zijn, vloeit dat verschil niet voort uit het in het geding zijnde 
artikel 48, maar hoogstens uit het gegeven dat de decreetgever niet in een bijzondere regeling voor dergelijke 
nalatenschappen heeft voorzien. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie van artikel 48 van het Wetboek der successierechten, zoals het 

in het Vlaamse Gewest van toepassing was in het bodemgeschil, meer bepaald op de 

voorwaarde dat men minstens één jaar daadwerkelijk moet hebben samengewoond en een 

gemeenschappelijke huishouding moet hebben gevoerd onmiddellijk voorafgaand aan een 

overmachtsituatie, in zoverre een gehandicapte persoon die vanaf zijn geboorte zodanig 

hulpbehoevend is dat hij noodzakelijkerwijze in een gespecialiseerde instelling dient te 

worden verzorgd, verschillend wordt behandeld in vergelijking met een gehandicapte persoon 

van wie de handicap toelaat dat hij thuis kan worden verzorgd.  
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 B.1.2.  Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de appellante voor de verwijzende 

rechter de zuster en erfgename is van een erflaatster die, gelet op de aard van haar handicap, 

vanaf haar geboorte tot haar overlijden, in een daartoe gespecialiseerde instelling diende te 

worden verzorgd. Als erfgename van die erflaatster kan de appellante, in tegenstelling tot 

erfgenamen van gehandicapte personen die wel thuis kunnen worden verzorgd, niet in 

aanmerking komen voor het successierechtelijke tarief dat tussen samenwonenden geldt, dat 

voordeliger is dan dat tussen niet-samenwonende zusters. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot 

dat geval. 

 

 B.2.  Artikel 48, vijfde lid, van het Wetboek der successierechten, zoals het van 

toepassing was in het Vlaamse Gewest op het ogenblik van de aan de verwijzende rechter 

voorgelegde feiten, bepaalde : 

 

 « Voor de toepassing van dit artikel [48] wordt onder samenwonenden verstaan : 
 
 1°  de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, overeenkomstig de 
bepalingen van boek III, titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek, met de erflater wettelijk 
samenwoont; 
 
 of 
 
 2°  de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten 
minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke 
huishouding mee voeren. Deze voorwaarden wordt [lees : worden] geacht ook vervuld te zijn 
indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de 
erflater, aansluitend op de bedoelde periode van één jaar tot op de dag van het overlijden, 
ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt 
een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een 
gemeenschappelijke huishouding ». 
 

 

 Ten aanzien van de wetsgeschiedenis van de in het geding zijnde bepaling 

 

 B.3.1.  Het Vlaamse decreet van 15 juli 1997 « houdende regeling van de 

successietarieven tussen samenwonenden » heeft in artikel 48 van het Wetboek der 

successierechten een bijzonder tarief voor samenwonenden ingevoegd. 
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 In zijn arrest nr. 82/99 van 15 juli 1999 heeft het Hof, uitspraak doende over de beroepen 

tot vernietiging die tegen dat decreet waren ingesteld, geoordeeld : 

 

 « B.9.3.  Het tarief tussen samenwonenden is van toepassing op de persoon of personen 
die op de dag van het openvallen van de nalatenschap minstens drie jaar ononderbroken met de 
erflater samenwoonden, te bewijzen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, en met hem 
een gemeenschappelijke huishouding voerden. Het decreet verduidelijkt dat het voeren van een 
gemeenschappelijke huishouding onder meer dient te blijken uit de voortgezette wil van de 
partijen daartoe en uit de bijdrage van de partijen in de kosten van die huishouding. 
 
 Zonder zich uit te spreken in concreto, zoals de verzoekende partijen zouden willen, over de 
categorieën die begrepen zouden zijn in de categorie van de samenwonenden, stelt het Hof vast 
dat de in het decreet aangegeven criteria niet onredelijk zijn doordat zij wijzen op een reële band 
van affiniteit om op het stuk van het tarief van de successierechten de samenwonenden te 
onderscheiden van de andere belastingplichtigen. De decreetgever vermocht redelijkerwijze 
eenzelfde regeling aan te nemen ten aanzien van alle vormen van samenleven met 
gemeenschappelijke kenmerken op basis van de voormelde objectieve en controleerbare 
criteria, met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de belastingplichtigen. 
 
 B.10.  Uit wat voorafgaat volgt dat het bestreden decreet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet schendt, op zichzelf beschouwd of gelezen in samenhang met andere 
grondwetsartikelen en sommige verdragsbepalingen. 
 
 […] ». 

 

 B.3.2.  Bij het Vlaamse decreet van 30 juni 2000 « houdende bepalingen tot begeleiding 

van de aanpassing van de begroting 2000 » werd in artikel 48 een onderscheid tussen wettelijk 

en feitelijk samenwonenden ingevoerd en werden de voorwaarden van ten minste drie jaar 

ononderbroken samenwoning met de erflater en er een gemeenschappelijke huishouding mee 

te voeren, ook geacht te zijn vervuld indien het samenwonen en het voeren van een 

gemeenschappelijke huishouding met de erflater, « aansluitend op de bedoelde periode van 

drie jaar tot op de dag van het overlijden », ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. 

 

 De memorie van toelichting vermeldt daaromtrent : 

 

 « De ontworpen wijziging strekte er oorspronkelijk alleen toe om een onbillijkheid weg te 
werken in de bestaande regeling met betrekking tot het verlaagd tarief voor samenwonenden. 
De persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap gedurende 
minstens 3 jaar ononderbroken met de erflater samenwonen kunnen genieten van een verlaagd 
tarief. Deze strikte voorwaarde laat niet toe dat personen die gedurende 3 jaar samengewoond 
hebben met de erflater, die de laatste periode van zijn leven noodgedwongen de samenwoning 
heeft moeten opgeven, omdat hij in een verzorgingsvoorziening heeft moeten verblijven (en 
waarbij zijn domicilie werd gewijzigd), van het verlaagd tarief kunnen genieten. 
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 Om aan deze onbillijke situatie tegemoet te komen werd voorgesteld deze bepaling in die 
zin te wijzigen dat personen die eerst drie jaar samengewoond hebben met de erflater, waarna 
deze op grond van overmacht de samenwoning heeft moeten onderbreken, toch kunnen 
genieten van het verlaagd tarief. 
 
 Om fictieve constructies te vermijden blijft evenwel vereist dat de personen, die 
aanspraak willen maken op het verlaagd tarief gedurende 3 jaar ononderbroken hebben 
samengewoond met de erflater vooraleer de situatie van overmacht zich voordoet. Het 
voorstel van wijziging laat dus niet toe dat een persoon, die gedurende een korte periode heeft 
samengewoond met de erflater, waarna deze gedurende een lange periode in een 
verzorgingsvoorziening heeft verbleven, een periode van 3 jaar samenwoonst zou kunnen 
construeren. 
 
 Een ‘ vrijwillig ’ verblijf in een rustoord (zonder zorgbehoevend of afhankelijk te zijn) 
beantwoordt niet aan de voorwaarde van overmacht en kan dus niet ingeroepen worden om 
van het verlaagd tarief te kunnen genieten. 
 
 Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van 
ononderbroken samenwoning en van het voeren een gemeenschappelijke huishouding. Dit 
vermoeden kan onder meer weerlegd worden indien aangetoond kan worden dat de 
voortgezette wil om een gemeenschappelijke huishouding te voeren ontbrak en dat de partijen 
die de ononderbroken samenwoonst inroepen niet kunnen aantonen dat zij in een 
aanvaardbare mate hebben bijgedragen in de kosten van de gemeenschappelijke 
huishouding » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1999-2000, nr. 277/1, p. 4; zie ook : ibid., 
nr. 277/4, p. 3). 
 

 B.3.3.  Bij het Vlaamse decreet van 1 december 2000 « houdende gelijkschakeling van de 

successierechten tussen samenwonenden en getrouwden » werd voorzien in eenzelfde 

successierechtelijk tarief tussen samenwonenden als tussen echtgenoten en werden, in 

artikel 48, vijfde lid, 2°, de woorden « drie jaar » telkens vervangen door de woorden « één 

jaar ». 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.  Uit het voormelde artikel 48 van het Wetboek der successierechten, zoals het van 

toepassing was in het Vlaamse Gewest, volgt dat de erfgenaam van een gehandicapte persoon 

die nooit met de erfgenaam heeft samengewoond en er geen gemeenschappelijke huishouding 

mee heeft gevoerd, van het tarief van de successierechten tussen samenwonenden wordt 

uitgesloten, terwijl de erfgenaam van een gehandicapte persoon die minstens één jaar 

ononderbroken met de erfgenaam heeft samengewoond en er een gemeenschappelijke 
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huishouding mee heeft gevoerd wel dat tarief kan genieten, zelfs indien die samenwoning 

« aansluitend op de [ononderbroken] periode van één jaar tot op de dag van het overlijden » 

ten gevolge van overmacht onmogelijk is geworden. 

 

 B.5.  Het bepalen van het belastingtarief en het vaststellen van de modalisering ervan 

komt de bevoegde fiscale wetgever toe. Wanneer hij daartoe criteria van onderscheid hanteert, 

moeten die objectief en redelijk kunnen worden verantwoord. De tarieven en de modaliteiten 

ervan moeten op gelijke wijze worden toegepast ten aanzien van eenieder die zich ten 

opzichte van de maatregel en het nagestreefde doel in een gelijkwaardige positie bevindt, zij 

het dat de fiscale wetgever een verscheidenheid aan toestanden kan dienen op te vangen in 

categorieën die, noodzakelijkerwijze, slechts bij benadering met de werkelijkheid 

overeenstemmen. 

 

 B.6.  Het tarief tussen samenwonenden is van toepassing op personen die op de dag van 

het openvallen van de nalatenschap minstens één jaar ononderbroken met de erflater 

samenwoonden en een gemeenschappelijke huishouding voerden. Die voorwaarden worden 

geacht ook te zijn vervuld indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke 

huishouding met de erflater, aansluitend op de bedoelde periode van één jaar tot op de dag 

van het overlijden, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. 

 

 De in het decreet aangegeven criteria zijn niet onredelijk doordat zij wijzen op een reële 

band van affiniteit om op het vlak van het tarief van de successierechten de samenwonenden te 

onderscheiden van de andere belastingplichtigen. De decreetgever vermocht redelijkerwijze 

eenzelfde regeling aan te nemen ten aanzien van alle vormen van samenleven met 

gemeenschappelijke kenmerken op basis van de voormelde objectieve en controleerbare 

criteria, met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de belastingplichtigen. 

 

 Daaruit volgt dat de in het geding zijnde maatregel niet onbestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 48, vijfde lid, van het Wetboek der successierechten, zoals het van toepassing was 

in het Vlaamse Gewest op het ogenblik van de aan de verwijzende rechter voorgelegde feiten, 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4792 

 
 

Arrest nr. 65/2010 
van 27 mei 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet van 

15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 8 oktober 2009 in zake Catherine Bruneel tegen de nv « Centea » en in 
aanwezigheid van Roberto Palmeri, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 2 november 2009, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij de termijn voor het instellen 
van een cassatieberoep in civiele zaken doen ingaan vanaf het ogenblik van de uitspraak, zelfs 
in afwezigheid van de partijen, terwijl in civiele procedures de termijn van het cassatieberoep 
in de regel ingaat vanaf de betekening of de kennisgeving ervan ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Catherine Bruneel, wonende te 1083 Brussel, Van Overbekelaan 188/0002; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 21 april 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor Catherine Bruneel; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de verwijzende rechter werd een voorziening in cassatie ingesteld tegen een vonnis van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel waarbij een verzoek tot taalwijziging van eiseres ongegrond werd verklaard en voor 
recht werd gezegd dat de procedure in de Nederlandse taal zal worden voortgezet. Het cassatiemiddel steunt op 
een schending van de artikelen 4, § 1, en 6, §§ 1 en 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.  
 
 De verwijzende rechter merkt op dat uit de tekst van de artikelen 4 en 6 van de voormelde wet volgt dat de 
daarin uitgewerkte en bijzondere procedure van toepassing is op de afhandeling van de incidenten van 
taalwijziging. Vervolgens stelt hij de voormelde prejudiciële vraag.  
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.  De Ministerraad betoogt in hoofdorde dat het antwoord op de prejudiciële vraag kennelijk niet 
dienstig is om het geschil dat aan de verwijzende rechter is voorgelegd, te beslechten, zodat de vraag geen 
antwoord behoeft. Het bestreden vonnis werd op 28 april 2008 uitgesproken en de voorziening in cassatie werd 
op 24 juli 2008 ingesteld, dus binnen de termijn van drie maanden waarin artikel 1073 van het Gerechtelijk 
Wetboek voorziet. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet dat de voorziening niet tijdig zou zijn ingesteld. 
 
 A.2.  De eiseres voor de verwijzende rechter merkt op dat de voorziening in cassatie werd ingesteld bij een 
op 12 augustus 2008 ter griffie van het Hof van Cassatie ingediend verzoekschrift, dat op 31 juli 2008 werd 
betekend aan de partijen tegen wie de voorziening is gericht. Bijgevolg werd de voorziening in cassatie meer dan 
drie maanden na de uitspraak van de bestreden beslissing ingesteld. Het openbaar ministerie heeft een exceptie 
van niet-ontvankelijkheid opgeworpen om reden dat de voorziening in cassatie laattijdig werd ingesteld. Volgens 
de eiseres voor de verwijzende rechter behoeft de prejudiciële vraag bijgevolg wel degelijk een antwoord. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.  Volgens de eiseres voor de verwijzende rechter schenden de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet van 
15 juni 1935 het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, alsmede de rechten van verdediging.  
 
 Wat het instellen van een voorziening in cassatie betreft, bestaat er een verschillende regeling, naargelang 
het gaat om, enerzijds, de in de in het geding zijnde bepalingen bedoelde geschillen, waarvoor de uitspraak van 
de beslissing, zelfs in afwezigheid van de partijen, als betekening geldt en aldus de termijn voor het instellen van 
een voorziening in cassatie doet lopen, of, anderzijds, de andere geschillen waarop de gemeenrechtelijke regel 
van de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot en van de kennisgeving overeenkomstig artikel 792, tweede 
en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van toepassing is. De rechten van verdediging zijn geschonden door 
een regeling die ertoe strekt de termijn voor het instellen van een voorziening in cassatie, die hoe dan ook drie 
maanden blijft, automatisch bij de uitspraak van de beslissing te doen aanvangen. De regeling waarbij van de 
rechterlijke beslissing geen kennis wordt gegeven aan de betrokkenen die niet uitdrukkelijk worden ingelicht 
over de gevolgen van de uitspraak van de beslissing en waarbij de uitspraak de termijn voor de aanwending van 
een rechtsmiddel doet ingaan, houdt een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 
partijen in. De betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot of de kennisgeving bij gerechtsbrief bieden 
onmiskenbaar een informatiewaarborg en een rechtszekerheid die bij de gewone uitspraak van de beslissing niet 
bestaat. Het feit dat het vonnis waarbij uitspraak wordt gedaan over een vordering tot taalwijziging, niet de grond 
van de zaak betreft, doet daaraan geen afbreuk. 
 
 A.4.  Volgens de Ministerraad berust het verschil in behandeling op een objectief criterium, namelijk het al 
dan niet voorhanden zijn van een vonnis waarbij over een vordering tot taalwijziging uitspraak wordt gedaan. 
 
 De vordering tot taalwijziging regelt slechts een modaliteit van de procesvoering. De rechter moet zich nog 
steeds uitspreken over de grond van het geschil, zodat kan worden aangenomen dat de aanvang van de termijn 
om een voorziening in cassatie in te stellen niet afhankelijk moet worden gemaakt van een bijkomende 
formaliteit, zoals de betekening van het vonnis door een van de partijen. De wetgever vermocht in maatregelen te 
voorzien om de beslechting van een tussengeschil, zoals een vordering tot taalwijziging, niet te laten aanslepen 
en aldus een spoedige rechtsbedeling binnen een redelijke termijn na te streven.  
 
 Ten slotte heeft het verschil in behandeling geen kennelijk onevenredige gevolgen. Met verwijzing naar de 
rechtspraak van het Hof, betoogt de Ministerraad dat verschillen in procedureregelingen niet zonder meer als 
discriminerend kunnen worden aangemerkt. Van discriminatie zou slechts sprake kunnen zijn, mocht het verschil 
in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die procedures, gepaard gaan met een onevenredige 
beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen. Zulks is te dezen geenszins het geval. Immers, het 
vonnis waarbij over een vordering tot taalwijziging uitspraak wordt gedaan, doet geen afbreuk aan de grond van 
de zaak. Bovendien hebben de partijen die zulk een vordering indienen, kennis van de beslissing van de rechter 
die ter zitting onmiddellijk uitspraak doet over die vordering, vermits die partijen aanwezig dienen te zijn of 
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vertegenwoordigd dienen te worden door hun lasthebbers. Overigens kan de partij die niet verschijnt, in de 
verzetsakte nog de taalwijziging vragen. Ten slotte wordt door de in het geding zijnde bepalingen niet geraakt 
aan de termijn om een voorziening in cassatie in te dienen. De termijn van drie maanden, waarin artikel 1073 van 
het Gerechtelijk Wetboek voorziet, blijft onverkort van toepassing. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet 

van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, die bepalen : 

 

 « Art. 4. […] § 2.  De bij de vorige alinea voorziene aanvraag wordt mondeling gedaan 
door den verweerder die in persoon verschijnt; zij wordt schriftelijk ingediend, wanneer de 
verweerder bij lasthebber verschijnt. Het geschrift moet van de hand zijn van verweerder en 
door hem zelf onderteekend; het blijft aan het vonnis gehecht. 
 
 De rechter doet op staanden voet uitspraak. Hij kan weigeren op de aanvraag in te gaan, 
indien uit de elementen van de zaak blijkt dat de verweerder eene toereikende kennis bezit der 
taal gebruikt voor het opmaken der akte tot inleiding van het geding. De beslissing van den 
rechter moet met redenen omkleed zijn; zij is voor verzet noch voor beroep vatbaar. Zij is 
uitvoerbaar op de minuut en voor registratie, zonder andere rechtspleging noch 
vormvereischten; de uitspraak van de beslissing, zelfs in afwezigheid van partijen, geldt als 
beteekening ». 
 
 « Art. 6. […] § 2. Wanneer, in dezelfde zaak, verscheidene verweerders zijn en, krachtens 
artikel 4, de keus van de taal der rechtspleging aan den verweerder behoort, wordt de taal 
gebruikt die door de meerderheid wordt gevraagd. Evenwel kan de rechter weigeren op die 
aanvraag in te gaan, indien uit de elementen van de zaak blijkt, dat de verweerders voldoende 
de taal kennen, die werd gebruikt voor het opmaken van de akte tot inleiding van het geding. 
In geval van gelijkheid, duidt de rechter zelf de taal aan, waarin de rechtspleging moet 
voortgezet worden, daarbij rekening houdende met de noodwendigheden der zaak. 
 
 Zijne beslissing moet met redenen omkleed zijn; zij is voor verzet noch voor beroep 
vatbaar en is uitvoerbaar op de minuut en voor de registratie, zonder eenige andere 
rechtspleging noch vormvereischte. De uitspraak van de beslissing geldt als beteekening, zelfs 
in geval van afwezigheid der partijen ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.2.1.  Volgens de Ministerraad zou het antwoord van het Hof op de prejudiciële vraag 

kennelijk niet dienstig zijn om het geschil dat aan de verwijzende rechter is voorgelegd, te 

beslechten, zodat de vraag geen antwoord zou behoeven. Het bestreden vonnis werd op 

28 april 2008 uitgesproken en de voorziening in cassatie werd op 24 juli 2008 ingesteld, dus 



 5

binnen de termijn van drie maanden waarin artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek 

voorziet. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet dat de voorziening niet tijdig zou zijn 

ingesteld. 

 

 B.2.2.  De eiseres voor de verwijzende rechter repliceert in haar memorie van antwoord 

dat de voorziening in cassatie werd ingesteld door een op 12 augustus 2008 ter griffie van het 

Hof van Cassatie ingediend verzoekschrift, dat op 31 juli 2008 werd betekend aan de partijen 

tegen wie de voorziening is gericht. Bijgevolg werd de voorziening in cassatie meer dan drie 

maanden na de uitspraak van de bestreden beslissing ingesteld. Het openbaar ministerie heeft 

een exceptie van niet-ontvankelijkheid opgeworpen om reden dat de voorziening in cassatie 

laattijdig werd ingesteld. Volgens de eiseres voor de verwijzende rechter zou de prejudiciële 

vraag bijgevolg wel degelijk een antwoord behoeven. 

 

 B.2.3.  Uit de gegevens die door de eiseres voor de verwijzende rechter in haar memorie 

van antwoord zijn verstrekt betreffende de data van instelling van de voorziening in cassatie 

en van de betekening aan de partijen tegen wie die voorziening is gericht, blijkt dat het 

antwoord op de prejudiciële vraag dienstig kan zijn voor de beslechting van de zaak die voor 

de verwijzende rechter aanhangig is, vermits de voorziening in cassatie meer dan drie 

maanden na de uitspraak van het bestreden vonnis is ingesteld.  

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid met het beginsel van gelijkheid 

en niet-discriminatie van de artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken, in zoverre zij de termijn voor het instellen van een 

cassatieberoep in civiele zaken doen ingaan vanaf de uitspraak, zelfs in afwezigheid van de 

partijen, terwijl in civiele procedures de termijn van het cassatieberoep in de regel ingaat 

vanaf de betekening of de kennisgeving ervan. 
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 B.4.  Het staat aan de wetgever te bepalen op welke wijze de mededeling van akten van 

rechtspleging wordt geregeld.  

 

 Wat betreft de rechterlijke beslissingen over de vorderingen die op grond van de in het 

geding zijnde bepalingen zijn ingediend, wordt de keuze om de uitspraak van zulke 

beslissingen als betekening te doen gelden, onder meer verantwoord door de zorg om de 

kosten van de rechtspleging te drukken en de uitvoering van de behandeling van de zaak te 

bespoedigen, temeer daar het gaat om beslissingen waarbij enkel over een incident - namelijk 

een incident van taalwijziging - en niet over de grond van het geschil wordt geoordeeld. 

 

 B.5.1.  Blijft nog te onderzoeken of het verschil in behandeling, wat de aanvang van de 

termijn om een cassatieberoep in te dienen betreft, bestaanbaar is met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

 B.5.2.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 

kunnen zijn, indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels, een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.5.3.  De omstandigheid dat de termijn om een cassatieberoep in te stellen in het ene 

geval loopt vanaf de uitspraak en in het andere geval vanaf de betekening of de kennisgeving 

ervan is niet van dien aard dat de rechten van de daarbij betrokken personen op onevenredige 

wijze worden beperkt. 

 

 Overeenkomstig het in het geding zijnde artikel 4, § 2, wordt de aanvraag tot 

taalwijziging immers mondeling gedaan door de verweerder die in persoon verschijnt en 

wordt zij schriftelijk ingediend, wanneer de verweerder bij lasthebber verschijnt. Bovendien 

hebben de partijen die zulk een aanvraag indienen kennis van de beslissing van de rechter die 

ter zitting over het incident « op staande voet » uitspraak doet, vermits die partijen in persoon 

dienen te verschijnen of dienen te worden vertegenwoordigd.  
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 Ten slotte hebben de in het geding zijnde bepalingen niet tot gevolg dat aan de termijn 

om, in civiele zaken, een cassatieberoep in te dienen wordt geraakt, vermits de termijn van 

drie maanden waarin artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet, onverkort geldt. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 4, § 2, en 6, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.  

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 27 mei 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4692 en 4718 

 
 

Arrest nr. 66/2010 
van 2 juni 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 346, derde lid, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen en door de 

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij arrest van 21 april 2009 in zake de nv « Spillemaeckers » tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 april 2009, heeft het Hof van 
Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 346, derde lid WIB 92, samen gelezen met de artikelen 32 en 52 Ger.W. 
en de arresten, gewezen door het toenmalige Arbitragehof, huidig Grondwettelijk Hof 
nrs. 170/2003, 166/2005, 34/2006, 43/2006, 85/2007, 123/2007 en 2008/38 de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, artikel 4.1 BUPO en artikel 6 E.V.R.M. waar het de antwoordtermijn 
doet ingaan de dag na de verzending van het bericht van wijziging, daar waar van de 
belastingplichtige verwacht wordt dat hij zijn antwoord op dit bericht aan de 
belastingadministratie bezorgd heeft binnen de termijn van één maand ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 8 mei 2009 in zake Mark Debraekeleer tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 mei 2009, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 346, derde lid, W.I.B. 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
doordat het de termijn waarover de belastingplichtige beschikt om te antwoorden laat ingaan 
vanaf het ogenblik van de verzending van het bericht van wijziging ? 
 
 Worden hierdoor de rechten van de verdediging van de belastingplichtige niet op 
onevenredige wijze beperkt en houdt dit geen ongerechtvaardigde discriminatie in met de 
belastingplichtige die een aanslagbiljet ontvangt en waarvan de termijn om bezwaar in te 
dienen pas een aanvang neemt op de dag waarop de geadresseerde, naar alle 
waarschijnlijkheid, kennis ervan heeft kunnen nemen, dit wil zeggen de derde werkdag 
volgend op die waarop het aanslagbiljet aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de 
geadresseerde het tegendeel bewijst ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4692 en 4718 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Spillemaeckers », met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Leopoldstraat 27; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Spillemaeckers » heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 12 november 2009 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Coudijzer, tevens loco Mr. A. Van Roosbroeck, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor de nv « Spillemaeckers »; 
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 .  Mr. N. Starckx loco Mr. M. Van Huffelen, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 4 maart 2010 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 24 maart 2010, na de partijen te hebben verzocht : 
 
 -  de berichten van wijziging in de zaken die aanleiding hebben gegeven tot de prejudiciële 
vragen uiterlijk op 18 maart 2010 bij het Hof in te dienen; 
 
 en 
 
 -  in een uiterlijk op 18 maart 2010 bij het Hof in te dienen memorie, waarvan zij binnen 
dezelfde termijn een kopie uitwisselen, zich nader te verklaren over de datum van verzending en 
ontvangst van het bericht van wijziging en over de datum van verzending en ontvangst van de 
ingebrachte schriftelijke opmerkingen, alsmede over de gevolgen van die data voor de 
belastingplichtige en voor de belastingadministratie. 
 
 De nv « Spillemaeckers » en de Ministerraad hebben ieder een aanvullende memorie 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Coudijzer, tevens loco Mr. A. Van Roosbroeck, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor de nv « Spillemaeckers »; 
 
 .  Mr. N. Starckx loco Mr. M. Van Huffelen, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 

 
 Wat de zaak nr. 4692 betreft 
 
 De nv « Spillemaeckers » betwist de aanslagen in de vennootschapsbelasting waarvan ze het voorwerp is 
voor de aanslagjaren 1993, 1998, 1999 en 2000. Wat inzonderheid het aanslagjaar 2000 betreft, betwist die partij 
dat de belastingadministratie, met toepassing van artikel 351 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
(hierna : WIB 1992), de aanslag ambtshalve heeft gevestigd omdat zij niet binnen de in artikel 346 van het WIB 
1992 bepaalde termijn zou hebben geantwoord op een bericht van wijziging.  
 
 De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen oordeelde dat, voor wat het aanslagjaar 2000 betreft, terecht 
toepassing werd gemaakt van de procedure tot aanslag van ambtswege.  
 
 De nv « Spillemaeckers » heeft hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis. In het kader van die procedure 
stelt het verwijzende rechtscollege voormelde prejudiciële vraag. 
 
 
 Wat de zaak nr. 4718 betreft 
 
 Mark Debraekeleer vordert voor de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven de vernietiging van de 
aanvullende aanslag waarvan hij het voorwerp was voor het aanslagjaar 2004. In het kader van die procedure 
stelt de verwijzende rechter voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De nv « Spillemaeckers » wijst erop dat luidens artikel 346, derde lid, van het WIB 1992 de 
belastingplichtige over een termijn van één maand beschikt om te antwoorden op een bericht van wijziging van 
de belastingadministratie, en dit te rekenen vanaf de dag na de verzending van het bericht, ongeacht wanneer het 
wordt ontvangen.  
 
 A.1.2.  Volgens die partij beperkt de datum van verzending van het bericht van wijziging als aanvangspunt 
voor de antwoordtermijn de rechten van verdediging van de belastingplichtige op onevenredige wijze doordat 
die termijn begint te lopen op een ogenblik dat de belastingplichtige nog geen kennis kan hebben van de inhoud 
van het bericht van wijziging. Zij voegt eraan toe dat het feit dat de antwoordtermijn om wettige redenen kan 
worden verlengd, geen afbreuk doet aan het voorgaande, vermits het de administratie is die oordeelt of er sprake 
is van wettige redenen.  
 
 A.1.3.  Nog volgens die partij worden de rechten van verdediging eveneens op het einde van de termijn op 
onevenredige wijze beperkt, vermits de administratie enkel rekening houdt met antwoorden die haar uiterlijk op 
de laatste dag ter hand zijn gesteld. Zij vindt het onlogisch dat, voor wat de verzending betreft van het bericht 
van wijziging door de belastingadministratie, rekening zou worden gehouden met de dag van verzending, terwijl, 
voor wat het antwoord van de belastingplichtige betreft, rekening wordt gehouden met de dag van de ontvangst. 
 
 A.1.4.  De nv « Spillemaeckers » wijst op de mogelijke sancties bij een laattijdig antwoord op een bericht 
van wijziging : (1) een belastingverhoging (artikel 444 van het WIB 1992); (2) een administratieve geldboete 
van 50 tot 1 250 euro (artikel 445 van het WIB 1992); (3) een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en/of 
een geldboete van 250 tot 125 000 euro (artikel 449 van het WIB 1992); (4) de mogelijkheid voor de 
belastingadministratie om de aanslag ambtshalve te vestigen (artikel 351 van het WIB 1992), waarna de 
bewijslast op de belastingplichtige komt te rusten (artikel 352 van het WIB 1992). 
 
 A.2.1.  De Ministerraad wijst op een aantal specificiteiten van de in artikel 346 van het WIB 1992 bepaalde 
procedure, waaruit zou voortvloeien dat de rechtspraak van het Hof betreffende de termijn waarover een 
heffingsplichtige beschikt om bezwaar aan te tekenen tegen een leegstandsheffing (arrest nr. 85/2007 van 7 juni 
2007) te dezen niet van toepassing is : (1) een bericht van wijziging past niet in het kader van de 
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beroepsprocedure tegen een aanslag; (2) de in artikel 346 van het WIB 1992 bepaalde termijn is geen 
vervaltermijn, waarbij de belastingplichtige bij het verstrijken ervan definitief de mogelijkheid verliest om een 
recht uit te oefenen; (3) de in het geding zijnde bepaling voorziet in de mogelijkheid de antwoordtermijn te 
verlengen wegens wettige redenen; (4) na het verstrijken van de termijn waarin de in het geding zijnde bepaling 
voorziet, heeft de administratie enkel de mogelijkheid een aanslag van ambtswege te vestigen, aanslag die de 
belastingplichtige vervolgens kan betwisten. 
 
 A.2.2.  Nog volgens de Ministerraad is de belastingadministratie van oordeel dat de doelstelling om 
rechtsonzekerheid te vermijden voor termijnen inzake de vestiging van de aanslag beter kan worden bereikt 
indien de startdatum wordt vastgelegd zoals daarin is voorzien in specifieke regelingen, veeleer dan door het 
weerlegbaar vermoeden bepaald in artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek. Hij is van oordeel dat de 
toepassing van die bepaling van het Gerechtelijk Wetboek onevenredige gevolgen zou teweegbrengen die de 
rechten van de Schatkist in gevaar zouden kunnen brengen. Zo wijst zij erop dat door de toepassing van die 
bepaling de aanslag zou kunnen verjaren of dat de verjaring van de aanslag afhankelijk zou worden gemaakt van 
de wisselvalligheden van de post. 
 
 A.3.1.1.  In antwoord op de door het Hof gestelde vragen zet de nv « Spillemaeckers » uiteen dat het 
bericht van wijziging dat ze heeft ontvangen als datum van verzending vrijdag 23 maart 2001 vermeldt. Volgens 
die partij kan hieruit niet worden afgeleid dat dit ook de datum is waarop de belastingadministratie de brief heeft 
overhandigd aan de postdiensten en kan te dezen de datum van overhandiging aan de postdiensten niet worden 
vastgesteld, vermits de stempel van de postdiensten onleesbaar is. In zoverre de belastingadministratie het 
bericht van wijziging aan de postdiensten heeft aangeboden op vrijdag 23 maart 2001, kan volgens die partij wel 
ervan worden uitgegaan dat ze de aangetekende zending heeft ontvangen op maandag 26 maart 2001. 
 
 A.3.1.2.  De nv « Spillemaeckers » vervolgt dat haar antwoord op maandag 23 april 2001 werd verzonden 
en door de belastingadministratie op dinsdag 24 april 2001 voor ontvangst werd afgestempeld.  
 
 A.3.1.3.  Volgens de nv « Spillemaeckers » neemt de belastingadministratie aan dat de datum die op het 
bericht van wijziging vermeld staat, de datum van verzending is en dat de antwoordtermijn loopt vanaf die 
datum, ongeacht de datum waarop de belastingplichtige het bericht van wijziging ontvangt. Zij voegt hieraan toe 
dat de belastingadministratie geen rekening houdt met de datum waarop de ingebrachte opmerkingen worden 
verzonden, maar enkel met de datum waarop ze die opmerkingen ontvangt.  
 
 A.3.1.4.  Wanneer de belastingadministratie oordeelt dat het antwoord laattijdig is, is ze, volgens de 
nv « Spillemaeckers », verplicht de aanslag ambtshalve te vestigen. Dit heeft, volgens die partij, tot gevolg dat 
de bewijslast wordt omgekeerd. Zij wijst tevens erop dat de belastingplichtige die de bepalingen van het 
WIB 1992 overtreedt, een administratieve boete kan worden opgelegd met toepassing van artikel 445 van dat 
Wetboek en dat, in geval van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden, de belastingplichtige strafrechtelijk 
kan worden vervolgd. Indien de belastingadministratie ten onrechte zou oordelen dat het antwoord van de 
belastingplichtige laattijdig is, kan ze, nog volgens die partij, op grond van de artikelen 355 en 356 van het 
WIB 1992 nieuwe of subsidiaire aanslagen vestigen.  
 
 A.3.1.5.  Volgens de nv « Spillemaeckers » dient de belastingplichtige, vermits hij de precieze datum van 
verzending van het bericht van wijziging niet kent, uit te gaan van de datum vermeld op dat bericht. Zij wijst 
erop dat de belastingplichtige, vanaf die datum, over één maand beschikt om te antwoorden en dat zijn antwoord 
de belastingadministratie dient te bereiken vóór die termijn is verstreken. Bijgevolg dient de belastingplichtige, 
volgens die partij, hetzij zijn brief uiterlijk op de laatste nuttige dag ter hand te stellen aan de bevoegde 
belastingambtenaar, hetzij rekening te houden met het tijdsverschil tussen de aanbieding van zijn brief aan de 
postdiensten en de effectieve ontvangst. Bovendien zou, nog steeds volgens die partij, de belastingplichtige 
afhankelijk zijn van de handelwijze van de bevoegde ambtenaar, die de ontvangstmelding naar eigen 
goeddunken zou kunnen aanbrengen.  
 
 A.3.1.6.  De nv « Spillemaeckers » voert ten slotte aan dat een eventuele ongrondwettigheid van de in het 
geding zijnde bepaling kan worden hersteld op grond van de artikelen 355 en 356 van het WIB 1992, behoudens 
wanneer de berichten van wijziging werden verzonden op 30 november, wat in de praktijk zelden het geval zou 
zijn vermits de belastingadministratie sinds 2000 de laatste week van het allerbeste, kalenderjaar gesloten is. Wat 
de vennootschapsbelasting betreft, wordt, volgens die partij, de aanslagtermijn van drie jaar voor de 
belastingplichtige die niet per kalenderjaar boekhoudt, verlengd met eenzelfde tijdperk als dat welke is verlopen 
tussen 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd en de datum van afsluiting van het 
boekjaar in de loop van hetzelfde jaar, waardoor de verjaring veeleer uitzonderlijk zou zijn. 
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 A.3.2.1.  De Ministerraad zet uiteen dat in de zaak nr. 4692 het bericht van wijziging op 23 maart 2001 
werd verzonden en dat de belastingadministratie op 24 april 2001 het antwoord van de belastingplichtige heeft 
ontvangen. Ze voegt daaraan toe dat de belastingadministratie op 25 april 2001 de kennisgeving van aanslag van 
ambtswege heeft verzonden, dat de belastingplichtige op 2 mei 2001 heeft geantwoord en dat de 
belastingadministratie op 17 oktober 2001 de kennisgeving van taxatie heeft verzonden ter uitvoering van de 
artikelen 346, vijfde lid, en artikel 352bis van het WIB 1992. 
 
 A.3.2.2.  De Ministerraad wijst erop dat, na de verzending van de kennisgeving van aanslag van 
ambtswege, de bevoegde ambtenaar een aantal opzoekingen heeft gedaan naar aanleiding van het laattijdige 
antwoord van de belastingplichtige op het bericht van wijziging en op de kennisgeving van aanslag van 
ambtswege. Volgens die partij werden alle opmerkingen van de belastingplichtige nauwgezet onderzocht en 
werd met een aantal ervan rekening gehouden zodat de uiteindelijk in aanmerking genomen grondslag 
aanzienlijk lager was dan wat was vermeld op het bericht van wijziging. De Ministerraad wijst erop dat de 
uiteindelijk in aanmerking genomen grondslag alsmede de motivering met betrekking tot elk element waarvoor 
de belastingplichtige opmerkingen had gemaakt, werden opgenomen in de kennisgeving van taxatie die werd 
verzonden op 17 oktober 2001.  
 
 De Ministerraad voegt eraan toe dat de omkering van de bewijslast in het kader van de procedure van 
aanslag van ambtswege te dezen weinig belang heeft, vermits het geschil tussen de belastingadministratie en de 
belastingplichtige ging over verworpen uitgaven, waarvan de belastingplichtige per definitie het beroepsmatige 
karakter dient te bewijzen.  
 
 Zij besluit dat de rechten van de verdediging niet geschonden zijn door de aanwending van de 
antwoordtermijn zoals bepaald in artikel 346 van het WIB 1992. 
 
 A.3.2.3.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat in de zaak nr. 4718 het bericht van wijziging werd 
verzonden op 17 november 2006 en dat de belastingadministratie het antwoord op dat bericht heeft ontvangen op 
19 december 2006. De Ministerraad voegt hieraan toe dat de belastingadministratie op 18 december 2006 de 
kennisgeving van aanslag van ambtswege heeft verzonden, waarbij de belastingplichtige een bijkomende termijn 
van acht dagen werd gegeven om alsnog opmerkingen te maken.  
 
 A.3.2.4.  De Ministerraad wijst erop dat de bewijslast van de aangegeven beroepsverliezen, waarover het te 
dezen ging, bij de belastingplichtige ligt. Zij leidt hieruit af dat de bewijslast die aan de belastingplichtige 
toekwam, geenszins werd verzwaard door de toepassing van de procedure van aanslag van ambtswege. Zij 
besluit dat ook in dit geval de rechten van de verdediging niet zijn geschonden door de aanwending van de 
antwoordtermijn zoals bepaald in artikel 346 van het WIB 1992. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : 

WIB 1992) bepaalt : 

 

 « Indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de 
belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten 
van de artikelen 307 tot 311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan 
wel schriftelijk heeft erkend, stelt de administratie hem bij een ter post aangetekende brief in 
kennis van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van 
die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar 
oordeel de wijziging rechtvaardigen. 
 



 7

 Wanneer de administratie gebruik maakt van het bewijsmiddel bedoeld in artikel 342, 
§ 1, eerste lid, deelt zij op dezelfde wijze het bedrag mede van de winst of baten van drie 
soortgelijke belastingplichtigen, alsmede de gegevens die nodig zijn voor het 
verhoudingsgewijs bepalen van de winst of baten van de betrokken belastingplichtige. 
 
 Binnen de termijn van een maand na de verzending van dat bericht, welke termijn wegens 
wettige redenen kan worden verlengd, kan de belastingplichtige schriftelijk zijn opmerkingen 
inbrengen; de aanslag mag niet worden gevestigd voor die, eventueel verlengde, termijn 
verstreken is, behoudens indien de belastingplichtige met de wijziging van zijn aangifte 
schriftelijk instemt of indien de rechten van de Schatkist in gevaar verkeren wegens een 
andere oorzaak dan het verstrijken van de aanslagtermijn. 
 
 De vorige leden zijn eveneens van toepassing op de inkomsten en andere gegevens die 
zijn vermeld in een in artikel 306 bedoeld voorstel van aanslag, wanneer hetzij dat voorstel 
van aanslag, aangevuld met de gegevens die de belastingplichtige binnen de in artikel 306, 
§ 3, vermelde termijn heeft ter kennis gebracht, onjuist of onvolledig is, hetzij de 
administratie niet akkoord gaat met de haar binnen de termijn van artikel 306, § 3, ter kennis 
gebrachte opmerkingen van de belastingplichtige. 
 
 Ten laatste de dag van de vestiging van de aanslag, stelt de administratie de 
belastingplichtige bij ter post aangetekende brief in kennis van de opmerkingen die hij heeft 
gemaakt overeenkomstig het derde lid van dit artikel, en waarmee zij geen rekening heeft 
gehouden, met vermelding van de motieven die haar beslissing rechtvaardigen ». 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter in de zaak nr. 4718 vraagt of artikel 346, derde lid, van het 

WIB 1992 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de termijn 

waarover de belastingplichtige beschikt om schriftelijk zijn opmerkingen in te brengen met 

betrekking tot het door de belastingadministratie verzonden bericht van wijziging, begint te 

lopen de dag na de verzending van dat bericht. 

 

 B.2.2.  Het verwijzende rechtscollege in de zaak nr. 4692 vraagt het Hof naar de 

bestaanbaarheid van diezelfde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, met 

artikel 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en 

met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 De vraag komt erop neer dat het Hof wordt gevraagd naar de bestaanbaarheid van de in 

het geding zijnde bepaling met die grondwetsartikelen, in samenhang gelezen met de 

voormelde verdragsbepalingen. 
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 B.2.3.  Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is, wat het 

burgerrechtelijke aspect ervan betreft, niet van toepassing op de fiscale procedures (EHRM, 

12 juli 2001, Ferrazzini t. Italië; 23 februari 2006, Stère t. Roemenië; 3 augustus 2006, 

Stîngaciu en Tudor t. Roemenië; 14 april 2009, S.C. Gherpadul t. Roemenië; 23 juli 2009, 

Joubert t. Frankrijk; 6 oktober 2009, Poniatowski t. Frankrijk). Bijgevolg dient het Hof zijn 

toetsing niet uit te breiden tot die bepaling. 

 

 B.3.  Via de twee prejudiciële vragen wordt het Hof verzocht de situatie van de 

belastingplichtige die een bericht van wijziging ontvangt en die, met toepassing van de in het 

geding zijnde bepaling, beschikt over een antwoordtermijn van één maand die ingaat op de 

dag na de verzending van dat bericht, te vergelijken met de situatie van de belastingplichtige 

die een aanslagbiljet ontvangt en die een bezwaarschrift wenst in te dienen. 

 

 B.4.1.  De situatie van de belastingplichtige die een bezwaarschrift indient tegen een 

aanslagbiljet, is geregeld bij artikel 371 van het WIB 1992, dat bepaalt : 

 

 « De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval worden 
ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van verzending van het 
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of 
vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier ». 
 

 B.4.2.  In zijn arrest nr. 162/2007 van 19 december 2007 heeft het Hof geoordeeld dat 

artikel 371 van het WIB 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het 

bepaalt dat de termijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen een aanslagbiljet loopt vanaf 

de datum van verzending die voorkomt op het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 

vermeld staat : 

 

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

 B.5.  De in het geding zijnde bepaling werd ingevoegd als artikel 251, tweede lid, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 bij artikel 41 van de wet van 3 november 1976 

tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Uit de parlementaire 

voorbereiding van die wet blijkt dat werd beoogd de procedure van wijziging van de aangifte 

te verbeteren « teneinde meer rechtszekerheid te geven, zowel aan de belastingplichtige als 

aan de administratie » (Parl. St., Kamer, 1975-1976, nr. 879/1, p. 2). 

 

 B.6.1.  Het Hof heeft reeds herhaalde malen geoordeeld dat een bepaling luidens welke 

de termijn waarover een persoon beschikt om een jurisdictioneel (arrest nr. 170/2003 van 

17 december 2003; arrest nr. 166/2005 van 16 november 2005; arrest nr. 34/2006 van 1 maart 

2006; arrest nr. 43/2006 van 15 maart 2006; arrest nr. 48/2006 van 29 maart 2006) of een 

administratief beroep (arrest nr. 85/2007 van 7 juni 2007; arrest nr. 123/2007 van 

26 september 2007; arrest nr. 162/2007 van 19 december 2007; arrest nr. 178/2009 van 

12 november 2009) in te stellen tegen een beslissing aanvangt op het ogenblik van de 

verzending van die beslissing, niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

in zoverre het recht van verdediging van de geadresseerde op onevenredige wijze wordt 

beperkt. 

 

 B.6.2.  De in het geding zijnde bepaling dient evenwel te worden onderscheiden van de 

bepalingen waarover het Hof zich in voormelde arresten heeft uitgesproken. Het bericht van 

wijziging houdt immers geen beslissing van de administratie in, maar vormt het uitgangspunt 

van tussen de administratie en de belastingplichtige ingezette onderhandelingen met het oog 

op de latere vaststelling van het belastbaar inkomen. Wanneer de belastingplichtige niet 

binnen de in de in het geding zijnde bepaling vastgestelde termijn zijn opmerkingen inbrengt 

tegen een bericht van wijziging, verliest hij geen enkele beroepsmogelijkheid. 
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 B.7.  Bovendien is, in tegenstelling tot de bezwaartermijn van het voormelde artikel 371 

van het WIB 1992, de termijn van één maand na de verzending van het bericht van wijziging 

binnen welke de belastingplichtige zijn opmerkingen schriftelijk kan inbrengen, niet « op 

straffe van verval » vastgelegd. Hij kan door de administratie wegens « wettige redenen » 

worden verlengd. Ten slotte dient de in het geding zijnde bepaling aldus te worden 

geïnterpreteerd dat het verzoek van de belastingplichtige om een verlenging van de termijn 

waarbinnen hij schriftelijke opmerkingen kan inbrengen tevens inhoudt dat hij niet akkoord 

gaat met het bericht van wijziging, zodat geen aanslag van ambtswege kan worden gevestigd, 

ook al zouden de door hem aangevoerde redenen niet worden aangenomen. 

 

 B.8.  Uit het voorgaande volgt dat de belastingplichtige die een bezwaarschrift indient 

tegen een aanslagbiljet en diegene die antwoordt op een bericht van wijziging, zich niet in 

dezelfde situatie bevinden : de eerstgenoemde moet zich aan een termijn onderwerpen om zijn 

recht van verdediging te vrijwaren, omdat hem anders een jurisdictioneel beroep wordt 

ontnomen; de laatstgenoemde moet antwoorden op een bericht van wijziging dat geen 

definitieve beslissing van de administratie inhoudt, maar enkel het uitgangspunt vormt van 

onderhandelingen met de belastingplichtige met het oog op het vaststellen van het belastbaar 

inkomen. Dat verschil kan in de regel verantwoorden dat de door het Hof in het arrest 

nr. 162/2007 aangenomen oplossing niet wordt omgezet naar termijnen die toepasbaar zijn in 

bestuurszaken. 

 

 B.9.  Niettemin bepaalt artikel 346, eerste lid, van het WIB 1992 dat het bericht van 

wijziging « bij een ter post aangetekende brief » wordt verzonden, en artikel 351 van 

hetzelfde Wetboek legt specifieke gevolgen vast wanneer de belastingplichtige niet binnen de 

termijn van één maand heeft geantwoord. 

 

 B.10.  Artikel 351 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « De administratie kan de aanslag ambtshalve vestigen op het bedrag van de belastbare 
inkomsten die zij kan vermoeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt, in de 
gevallen waarin de belastingplichtige nagelaten heeft : 
 
 -  ofwel een aangifte te doen binnen de termijnen bedoeld in de artikelen 307 tot 311 of in 
de bepalingen genomen ter uitvoering van artikel 312; 
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 -  ofwel aan de vormgebreken waarmede de aangifte is aangetast binnen de daarvoor 
toegestane termijn, te verhelpen; 
 
 -  ofwel de in artikel 315 vermelde boeken, bescheiden en registers of de in artikel 315bis 
bedoelde dossiers, dragers of gegevens over te leggen; 
 
 -  ofwel de op grond van artikel 316 gevraagde inlichtingen binnen de termijn te 
verstrekken; 
 
 -  ofwel binnen de in artikel 346 gestelde termijn te antwoorden op het erin bedoelde 
bericht. 
 
 Voor de aanslag ambtshalve wordt gevestigd, geeft de administratie bij ter post 
aangetekende brief aan de belastingplichtige kennis van de redenen waarom zij van die 
procedure gebruik maakt, van het bedrag van de inkomsten en andere gegevens waarop de 
aanslag zal steunen, alsmede van de wijze waarop die inkomsten en gegevens zijn vastgesteld. 
 
 Behalve in de laatste eventualiteit bedoeld in het eerste lid of indien de rechten van de 
Schatkist in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de 
aanslagtermijnen of nog indien het gaat om roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing, 
wordt aan de belastingplichtige een termijn van een maand vanaf de verzending van die 
kennisgeving toegestaan om zijn opmerkingen schriftelijk in te brengen en mag de aanslag 
niet vóór het verstrijken van die termijn worden gevestigd ». 
 

 B.11.  Krachtens die bepaling beschikt de belastingplichtige, in alle gevallen waarin de 

administratie de aanslag ambtshalve kan vestigen, over een termijn van één maand vanaf de 

verzending van de kennisgeving van de redenen waarom zij van die aanslag gebruik maakt, 

om zijn opmerkingen schriftelijk in te brengen, behalve in het geval dat hij niet heeft 

geantwoord binnen de in artikel 346 vastgestelde termijn. Daaruit volgt dat de 

belastingplichtige die, doordat hij de termijn van één maand waarin artikel 346, derde lid, 

voorziet, verkeerd heeft berekend, zijn opmerkingen inbrengt met ook maar één dag 

vertraging - wat het geval is in de geschillen die zijn voorgelegd aan de twee verwijzende 

rechtscolleges - ambtshalve kan worden belast waardoor, krachtens artikel 352 van hetzelfde 

Wetboek, de bewijslast wordt omgekeerd, waarbij de belastingplichtige slechts aan die sanctie 

ontsnapt indien « wettige redenen » hem hebben belet binnen de termijn van één maand te 

antwoorden. 

 

 B.12.  Door van de administratie te eisen dat zij de belastingplichtige in kennis stelt « bij 

een ter post aangetekende brief […] van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is 

in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven », wat een substantieel vormvoorschrift is 

van de procedure van wijziging, heeft de wetgever een maatregel genomen die de administratie 
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in staat stelt om met zekerheid het aanvangspunt te berekenen van de termijn van één maand 

vermeld in artikel 346, derde lid, van het WIB 1992. Hij maakt het echter mogelijk dat, op een 

ogenblik dat de belastingplichtige geen kennis kan hebben van het bericht van wijziging, een 

termijn begint te lopen die diens rechten van verdediging kan aantasten bij een eventueel later 

beroep, omdat de bewijslast zal worden omgekeerd. 

 

 B.13.  De rechten van de Schatkist zouden evenzeer zijn gevrijwaard, die van de 

belastingplichtige zouden beter zijn gewaarborgd en de rechtszekerheid zou ten volle zijn 

verzekerd indien de termijn van één maand zou ingaan op de derde dag volgend op die 

waarop het bericht van wijziging aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de 

geadresseerde het tegendeel bewijst. 

 

 B.14.  Daaruit volgt dat, in het geval dat in artikel 346 van het WIB 1992 wordt beoogd, 

wegens de specifieke gevolgen die verbonden zijn aan het verstrijken van de termijn die is 

bepaald door het derde lid van dat artikel, die bepaling onevenredige gevolgen heeft. 

 

 B.15.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 346, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het bepaalt dat de termijn van één maand 

waarover de belastingplichtige beschikt om te antwoorden op een bericht van wijziging, loopt 

vanaf het ogenblik van de verzending van dat bericht. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

2 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4699 

 
 

Arrest nr. 67/2010 
van 2 juni 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot 

invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, gesteld door het Arbeidshof te 

Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 5 mei 2009 in zake Giuseppina Liotta tegen de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstelling van het Algemeen Christelijk Vakverbond, 
dienst werkloosheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 mei 
2009, heeft het Arbeidshof te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Voert artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘ handvest ’ van 
de sociaal verzekerde, in die zin geïnterpreteerd dat de beslissing die ten aanzien van een 
werkloze wordt genomen aansluitend op een weigering van uitgaven uitgaande van de RVA, 
geen beslissing tot herziening is in de zin van artikel 17 van dezelfde wet en dus dat de 
beslissing terugwerkende kracht kan hebben, met een terugvordering van het onverschuldigde 
bedrag tot gevolg, zelfs indien de oorspronkelijke beslissing tot toekenning voortvloeit uit een 
vergissing van de meewerkende instelling van sociale zekerheid, geen met de artikelen 10 en 
11 van de gecoördineerde Grondwet strijdige discriminatie in onder de sociaal verzekerden 
naar gelang van het type prestatie waarop zij aanspraak maken, terwijl in alle sectoren, 
behalve inzake werkloosheid en de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, de beslissing tot herziening ten aanzien van de sociaal verzekerden geen 
terugwerkende kracht kan hebben wanneer het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht, waardoor de sociaal verzekerden ontsnappen aan de 
terugvordering van het onverschuldigde bedrag wanneer de vergissing uitgaat van de 
instelling van sociale zekerheid ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Giuseppina Liotta, wonende te 5100 Jambes, Comognes de Jambes 141; 
 
 -  de uitbetalingsinstelling van het Algemeen Christelijk Vakverbond, dienst 
werkloosheid, waarvan de regionale kantoren zijn gevestigd te 5000 Namen, place l’Illon 13; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Giuseppina Liotta en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 21 april 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Somers loco Mr. J.-P. Lothe, advocaten bij de balie te Namen, voor 
Giuseppina Liotta; 
 
 .  Mr. J.-Y. Gyselinx loco Mr. J.-P. Gyselinx, advocaten bij de balie te Namen, voor de 
uitbetalingsinstelling van het Algemeen Christelijk Vakverbond, dienst werkloosheid; 
 
 .  Mr. P. Slegers, tevens loco Mr. L. Depré en Mr. I. Van Kruchten, advocaten bij de balie 
te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 6 juni 2003 dient Giuseppina Liotta een aanvraag voor wachtuitkeringen in bij de instelling voor de 
uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België (hierna : het 
ACV), die een vergissing maakt wanneer ze het formulier betreffende de « aangifte van de persoonlijke en 
familiale toestand » van de betrokkene invult. 
 
 Die vergissing heeft tot gevolg dat het ACV van juni tot september 2003 aan Giuseppina Liotta hogere 
uitkeringen uitbetaalt dan die waarop zij recht heeft. 
 
 Op 13 oktober 2003, wanneer Giuseppina Liotta haar uitbetalingsinstelling inlicht over een wijziging van 
haar arbeidssituatie, ziet het ACV zijn vergissing in en zet het die recht. 
 
 In het kader van de controle van de uitgaven door de uitbetalingsinstellingen, geregeld bij artikel 164 van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, beslist de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (RVA) de uitgaven te verwerpen die het ACV ten gunste van Giuseppina Liotta heeft 
gedaan, in zoverre die hoger liggen dan de bedragen waarop zij recht had. 
 
 Bij verschillende beslissingen genomen tussen 5 april 2004 en 30 september 2004 vordert het ACV van 
Giuseppina Liotta de terugbetaling van de ten onrechte uitbetaalde bedragen. 
 
 Bij vonnis van 23 juni 2005 verwerpt de Arbeidsrechtbank te Namen de beroepen die Giuseppina Liotta 
tegen die beslissingen had ingediend op grond van met name artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 
tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde. De verwijzende rechter bij wie tegen dat vonnis 
hoger beroep is ingesteld, stelt ambtshalve aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In hoofdorde is de instelling voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen van het Algemeen 
Christelijk Vakverbond (hierna : het ACV) van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord. 
 
 A.1.2.  Het ACV betwist in de eerste plaats het bestaan van het door de prejudiciële vraag beoogde verschil 
in behandeling. 
 
 Het voert aan dat, sinds de wijziging van artikel 174 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
« betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen » bij artikel 47 van de wet 
van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, de bij die tak van de sociale 
zekerheid betrokken sociaal verzekerden niet meer op dezelfde manier worden behandeld als de sociaal 
verzekerden die sociale prestaties genieten waarin de werkloosheidsreglementering voorziet. Het onderstreept 
ook dat de procedure voor de controle van de uitgaven van de ziekenfondsen door het Rijksinstituut voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering fundamenteel verschilt van de controleprocedure die door de Rijksdienst voor 
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Arbeidsvoorziening (RVA) wordt gevolgd met betrekking tot de uitgaven van de instellingen die de 
werkloosheidsuitkeringen uitbetalen. 
 
 Het ACV merkt daarnaast op dat artikel 120bis, derde lid, van de samengeordende wetten van 19 december 
1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders - zoals gewijzigd bij artikel 35 van de programmawet van 
20 juli 2006 - in dat socialezekerheidsstelsel de regel van de niet-retroactiviteit vervat in artikel 17, tweede lid, 
van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde heeft vervangen door 
een verjaringstermijn van één jaar, en dat het Hof van Cassatie bij een arrest van 11 juni 2007 heeft erkend dat 
die regel van de niet-retroactiviteit niet geldt voor de voorschotten van de verzekeraar in het stelsel van de 
vergoeding van arbeidsongevallen. 
 
 A.1.3.  Het ACV vraagt zich vervolgens af of een regel die het de sociaal verzekerden mogelijk maakt het 
voordeel te behouden van betalingen waarvan zij het onverschuldigde karakter konden inzien, geen discriminatie 
teweegbrengt in het nadeel van de sociaal verzekerden die geen voordeel hebben gehaald uit een vergissing van 
hun uitbetalingsinstelling omdat die laatste de wet correct heeft toegepast. Het is van mening dat de herziening 
van een beslissing tot toekenning van een sociale prestatie die door een kennelijke vergissing is aangetast, 
begaan buiten de uitoefening van een beoordelingsbevoegdheid en die een normaal voorzichtige en bedachtzame 
sociaal verzekerde kon inzien, terugwerkende kracht moet kunnen hebben teneinde het onverschuldigde bedrag 
te kunnen terugvorderen. Het preciseert dat, wanneer de vergissing uitgaat van de administratie, specifieke regels 
met betrekking tot de verjaring, de wijze van terugbetaling, de interesten of de afstand het mogelijk zouden 
kunnen maken rekening te houden met de eventuele schade die de sociaal verzekerde door die vergissing heeft 
geleden. 
 
 Het merkt ook op dat de werkloze de aangifte van de persoonlijke en familiale toestand, waarvan hij een 
kopie ontvangt, ondertekent, dat hem de beslissing ten aanzien van het recht op de werkloosheidsuitkeringen 
wordt betekend en dat, in het kader van hun plicht om de sociaal verzekerde te informeren, de 
socialezekerheidsinstellingen gegevens ter beschikking van de werkloze stellen die hem moeten toelaten de 
omvang van zijn rechten te kennen. 
 
 A.1.4.  Het ACV verklaart dat de meeste beslissingen waarmee de RVA een uitgave van een 
uitbetalingsinstelling verwerpt, voortvloeien uit een vergissing van die laatstgenoemde, doorgaans betrekking 
hebben op kleine bedragen en het mogelijk maken het bestaan van een ten onrechte uitbetaald bedrag vast te 
stellen binnen zes maanden na die uitgave. 
 
 Het onderscheidt twee verantwoordingen waarop, volgens hem, de regel berust die is vervat in artikel 18bis 
van de wet van 11 april 1995 : ten eerste het gegeven dat, wanneer de vergissing voortvloeit uit « ingewikkelde 
interpretaties », de beslissing tot herziening volgens artikel 149, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering geen terugwerkende kracht kan hebben; en, ten 
tweede, het gegeven dat een bedrag van geringe omvang geen afbreuk doet aan de rechtmatige verwachtingen 
van de werkloze ten aanzien van zijn inkomsten en zijn bestaanszekerheid. 
 
 A.2.  In onderschikte orde voert het ACV aan dat artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet alleen schendt in zoverre het zou verhinderen dat de regel vervat in artikel 17, tweede 
lid, van die wet wordt toegepast op de beslissingen die worden genomen naar aanleiding van een onderzoek naar 
de wettigheid van de uitbetaalde prestaties, zoals de door de uitbetalingsinstelling genomen beslissing tot 
terugvordering met betrekking tot bedragen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verwerping van de 
uitgaven door de RVA wanneer die terugvordering niet beantwoordt aan de rechtmatige verwachtingen van de 
sociaal verzekerde, rekening houdend met de omvang van de bedragen in kwestie en met het feit dat een normaal 
voorzichtige en zorgzame sociaal verzekerde objectief gezien niet kan vaststellen dat een bedrag niet 
verschuldigd is. 
 
 A.3.1.  Volgens de Ministerraad dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad merkt in de eerste plaats op dat de Koning gebruik heeft gemaakt van de 
machtiging vervat in artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 om de werkloosheidsreglementering en de 
reglementering inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen te wijzigen, 
zodat de artikelen 17 en 18 van die wet niet van toepassing zijn in die sectoren van de sociale zekerheid. 
 
 Hij is van mening dat de prejudiciële vraag verwarring schept. 
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 A.3.3.  De Ministerraad voert in dat opzicht aan dat de beslissing waarmee de RVA uitspraak doet over het 
recht op de uitkeringen - met toepassing van artikel 142 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 - niet 
kan worden beschouwd als een nieuwe beslissing, vermits het gaat om de eerste echte beslissing met betrekking 
tot de aanvraag voor uitkeringen. Hij preciseert dat de RVA die beslissing slechts kan nemen na de wettigheid te 
hebben onderzocht van de uitgaven die de uitbetalingsinstelling ten gunste van de aanvrager van de uitkeringen 
heeft gedaan. De Ministerraad preciseert dat de door die instelling genomen beslissing tot uitbetaling slechts een 
voorlopige en onzekere beslissing is en dat het geen beslissing stricto sensu betreft. 
 
 Hij leidt hieruit af dat het bij artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 ingevoerde verschil in behandeling 
verantwoord is, gelet op de noodzaak om rekening te houden met de bijzonderheden van de werking van de 
socialezekerheidsstelsels met betrekking tot de werkloosheid en de verzekering voor geneeskundige verzorging. 
 
 A.3.4.  De Ministerraad voert ook aan dat de eerste zin van artikel 166, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 in werking stelt. Hij leidt hieruit af dat 
de artikelen 17 en 18 van die wet niet van toepassing zijn op de werkloosheidsreglementering die, wegens de 
bijzondere aard ervan, specifieke regels bevat voor de terugvordering van onverschuldigde bedragen, vervat in 
de artikelen 167 en volgende van het koninklijk besluit van 25 november 1991. Hij preciseert dat die regels de 
sociaal verzekerde niet benadelen, vermits de uitbetalingsinstelling de ten onrechte uitbetaalde bedragen niet kan 
terugvorderen wanneer de verwerping van die uitbetalingen uitsluitend toe te schrijven is aan een vergissing of 
aan een nalatigheid van die instelling. 
 
 Volgens de Ministerraad verschillen die voor de werkloosheidssector specifieke regels niet fundamenteel 
van die welke de terugvordering van onverschuldigde bedragen in de andere socialezekerheidstakken regelen. 
Hij is van mening dat het marginale verschil in behandeling ingevoerd door de toepassing van artikel 18bis van 
de wet van 11 april 1995 redelijk verantwoord is door de werkingswijze van die socialezekerheidssector, door de 
aard van de beslissingen die er worden genomen en door zorg om de financiële leefbaarheid van de sociale 
zekerheid in haar geheel te verzekeren. In dat verband wijst hij erop dat de werkloosheid en de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen de twee socialezekerheidssectoren zijn die de meeste 
overheidsuitgaven vereisen en die het meest verliesgevend zijn. Uit het arrest nr. 124/2007 leidt hij af dat de zorg 
om een financieel evenwicht van de sociale zekerheid te waarborgen, een verschil in behandeling redelijkerwijs 
kan verantwoorden. 
 
 A.4.1.  In hoofdorde is Giuseppina Liotta van mening dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 
beantwoord. 
 
 Zij is van mening dat artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 en de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 die ter uitvoering van die wetsbepaling zijn aangenomen, zoals zij zijn geïnterpreteerd in 
het arrest van het Hof van Cassatie van 9 juni 2008, onder de sociaal verzekerden opnieuw een verschil in 
behandeling invoeren dat vergelijkbaar is met hetwelk het Hof discriminerend heeft bevonden in het arrest 
nr. 196/2005. 
 
 A.4.2.  Giuseppina Liotta betwist de pertinentie van de verantwoording die de Ministerraad voor het in het 
geding zijnde verschil in behandeling voorstelt. 
 
 In de eerste plaats merkt zij op dat, luidens artikel 160, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 
1991, de uitbetalingsinstelling in beginsel alleen uitkeringen kan betalen op basis van een beslissing van de RVA 
over het recht op uitkeringen, en dat zij door die instelling formeel is ingelicht over die beslissing alvorens de ten 
onrechte uitbetaalde bedragen van haar werden teruggevorderd. Zij leidt hieruit af dat de terugvordering van het 
onverschuldigde bedrag door die instelling een beslissing met terugwerkende kracht is ten opzichte van een 
beslissing en niet ten opzichte van een voorlopige betaling van die instelling. De beslissing om het 
onverschuldigde bedrag terug te vorderen, zou dus wel degelijk afbreuk doen aan de rechtmatige verwachtingen 
van de werkloze. 
 
 Giuseppina Liotta antwoordt vervolgens dat de zorg om de financiële leefbaarheid van de 
werkloosheidsverzekering te garanderen, de retroactiviteit verbonden aan het in het geding zijnde verschil in 
behandeling niet kan verantwoorden, vermits artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 van toepassing 
blijft wanneer de verbeterde beslissing is aangetast door een vergissing begaan door de RVA. 
 
 Ten slotte is zij van mening dat het gegeven dat, luidens artikel 167, § 2, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991, de uitbetalingsinstelling niet de terugbetaling kan vorderen van ten onrechte uitbetaalde 
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bedragen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verwerping van de uitgaven, uitsluitend wegens een fout 
of een nalatigheid die aan haar toe te schrijven is, losstaat van de gestelde vraag. 
 
 A.5.  In ondergeschikte orde is Giuseppina Liotta van mening dat artikel 18bis van de wet van 11 april 
1995 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet alleen schendt in zoverre het de toepassing zou verhinderen van de 
regel vervat in artikel 17, tweede lid, van die wet op de beslissingen genomen naar aanleiding van een onderzoek 
naar de wettigheid van de betaalde prestaties, zoals de terugvordering door de uitbetalingsinstelling van bedragen 
die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verwerping van de uitgaven door de RVA, wanneer die 
terugvordering niet voldoet aan de rechtmatige verwachtingen van de sociaal verzekerde, ermee rekening 
houdend dat een normaal voorzichtige en zorgzame sociaal verzekerde objectief gezien niet kan vaststellen dat 
een bedrag niet verschuldigd is. 
 
 In tegenstelling tot het ACV is zij van mening dat het bedrag van de ten onrechte uitgevoerde betaling de 
retroactiviteit van de beslissing tot herziening niet kan verantwoorden, omdat dat aspect van de situatie van de 
sociaal verzekerde, waarin artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 niet voorziet, een nieuwe 
discriminatie kan teweegbrengen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de 

sociaal verzekerde, gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 25 juni 1997 « tot wijziging van de 

wet van 11 april 1995 tot invoering van een handvest van de sociaal verzekerde », bepaalt : 

 

 « Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of 
materiële vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe 
beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten 
ingaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.  
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de 
vergissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag van 
de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht. 
 
 Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in 
de zin van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in 
verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het 
gehele bedrag van een prestatie ». 
 

 Artikel 18 van de wet van 11 april 1995, vervangen bij artikel 20 van de wet van 25 juni 

1997, bepaalt : 

 

 « Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring, kan de 
instelling van sociale zekerheid haar beslissing intrekken en een nieuwe beslissing nemen 
binnen de termijn voor het instellen van een voorziening bij het bevoegde rechtscollege of, 
indien de voorziening reeds is ingesteld, tot aan de sluiting van de debatten, wanneer : 
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 1°  op de datum waarop de prestatie is ingegaan, het recht door een wettelijke of 
reglementaire bepaling is gewijzigd; 
 
 2°  een nieuw feit of nieuw bewijsmateriaal dat een terugslag heeft op de rechten van de 
verzoeker, tijdens het geding wordt ingeroepen; 
 
 3°  vastgesteld wordt dat de administratieve beslissing aangetast is door een 
onregelmatigheid of een materiële vergissing ». 
 

 Artikel 18bis van de wet van 11 april 1995, ingevoegd bij artikel 21 van de wet van 

25 juni 1997, bepaalt : 

 

 « De Koning bepaalt voor welke regelingen van sociale zekerheid of gedeelten daarvan, 
een beslissing over dezelfde rechten genomen ingevolge een onderzoek op de wettelijkheid 
van de uitbetaalde prestaties, niet als een nieuwe beslissing wordt beschouwd voor de 
toepassing van de artikelen 17 en 18 ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van 

artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre die wetsbepaling een verschil in behandeling zou teweegbrengen tussen, enerzijds, de 

sociaal verzekerden die recht hebben op sociale prestaties met toepassing van de 

werkloosheidsreglementering en, anderzijds, alle andere sociaal verzekerden, met 

uitzondering van diegenen die recht hebben op sociale prestaties met toepassing van de 

regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 

 

 B.3.  De in het geding zijnde bepaling voert op zich geen enkel verschil in tussen die 

categorieën van sociaal verzekerden. 

 

 Zij staat de Koning immers toe zowel de situatie van de personen die vallen onder de 

eerstgenoemde categorie als die van de personen die vallen onder de laatstgenoemde categorie 

te regelen. 

 

 B.4.  Indien zou blijken dat, op basis van de machtiging vervat in de in het geding zijnde 

bepaling, de Koning een verschil in behandeling heeft ingevoerd tussen de twee voormelde 

categorieën van sociaal verzekerden, zou het overigens de verwijzende rechter toekomen om 

in voorkomend geval, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, na te gaan of voor dat 

verschil in behandeling een redelijke verantwoording bestaat en of het derhalve bestaanbaar is 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de 

sociaal verzekerde schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 2 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4733 

 
 

Arrest nr. 68/2010 
van 10 juni 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3, § 4, tweede lid, van de wet van 

19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het 

oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, ingesteld 

door de vzw « Jurileven » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juni 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 juni 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 3, § 4, tweede lid, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen 
en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op 
de mens of het wetenschappelijk onderzoek (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
30 december 2008), door de vzw « Jurileven », met zetel te 1040 Brussel, Louis 
Hapstraat 198, de vzw « Pro Vita », met zetel te 1081 Brussel, Eugène Simonisplein 15, en de 
vzw « Jongeren voor het Leven », met zetel te 1050 Brussel, Adolphe Buyllaan 30/40. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 24 maart 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 21 april 2010 na de partijen te hebben uitgenodigd ter 
terechtzitting hun standpunt te doen gelden over de invloed die de aanneming van de 
artikelen 26, 3°, 36 en 38 van de wet van 23 december 2009 houdende diverse bepalingen 
inzake volksgezondheid (Belgisch Staatsblad, 29 december 2009) kan hebben op het 
onderhavige beroep tot vernietiging. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 21 april 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Bailleux, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. P. Michou loco Mr. J.-F. De Bock, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 
 
 A.1.1.  Volgens artikel 3 van de statuten van de vzw « Jurileven » bestaat het maatschappelijk doel van de 
vereniging in de bevordering van de eerbied voor het menselijk leven en de integriteit van de persoon, 
rechtssubject vanaf de conceptie en in alle stadia van zijn bestaan. In de punten 4 tot 9 van het handvest van de 
vzw wordt aangegeven dat zij over de volgende actiemiddelen beschikt : het volgen van de politieke en 
parlementaire initiatieven ter zake, het bewust maken van het publiek en van de overheid via de meest passende 
middelen en het instellen, voor zichzelf of ter ondersteuning van een andere vereniging die zich inzet voor het 
leven, van iedere rechtsvordering of andere vordering die opportuun zou blijken voor de eerbied voor het leven. 
 
 Wat de vzw’s « Pro Vita » en « Jongeren voor het Leven » betreft, wordt hun bij artikel 3, § 1, van hun 
respectieve statuten als maatschappelijk doel de bevordering van de eerbied voor het menselijk leven en de 
integriteit van de persoon in alle stadia van zijn ontwikkeling, van de conceptie tot de natuurlijke dood, 
toegekend. In artikel 3, § 3, wordt daaraan toegevoegd dat die verenigingen zich in geen geval eraan zullen 
kunnen onttrekken om zich op politiek, juridisch en educatief gebied in te zetten teneinde een gunstig kader voor 
de in hun maatschappelijk doel vervatte waarden veilig te stellen, te ontwikkelen en, in voorkomend geval, te 
herstellen. 
 
 A.1.2.  Volgens de verzoekende partijen zou artikel 3, § 4, tweede lid, van de wet van 19 december 2008, in 
zoverre het de Koning ertoe machtigt om het geheel of een deel van die wet uit te breiden tot de donaties, de 
wegnemingen, de handelingen en het gebruik met betrekking tot gameten, gonaden of fragmenten van gonaden, 
embryo’s of foetussen, een aantasting zijn van de eerbied voor de integriteit van de persoon die wordt 
beschouwd als een rechtssubject vanaf de conceptie en in alle stadia van zijn bestaan. 
 
 Het belang van de verzoekende vzw’s zou herhaalde malen door het Hof zijn erkend. Evenmin zou kunnen 
worden betwist dat de vzw’s, via een groot aantal concrete activiteiten, hun maatschappelijk doel daadwerkelijk 
nastreven. Daarenboven zouden het instellen van het onderhavige beroep en het voortdurend bijwerken van de 
informatie die op de website van die vzw’s beschikbaar is, getuigen van hun vitaliteit en hun vastberadenheid om 
hun strijd voor de bescherming van het leven voort te zetten. De bescherming van het leven, in het bijzonder dat 
van het kind dat nog moet worden geboren, zou een collectief belang zijn dat het individuele belang van de leden 
van de verzoekende vzw’s overstijgt. 
 
 A.2.1.  In zijn memorie is de Ministerraad van oordeel dat de verzoekende verenigingen niet over het 
vereiste belang beschikken. De bestreden wetten en het onderwerp van het ingestelde beroep in de zaken 
waarvoor het Hof het belang van de vzw’s om in rechte te treden heeft erkend, zouden niet kunnen worden 
vergeleken met de te dezen bestreden wet en met het onderwerp van het onderhavige beroep, zodat de motieven 
van de door de verzoekende partijen aangehaalde arresten niet als dusdanig zouden kunnen worden 
overgenomen. 
 
 A.2.2.  Volgens de Ministerraad zou het onjuist zijn te beweren dat het de Koning is die de mogelijkheid 
heeft om een aantal bepalingen van de wet uit te breiden tot gameten, gonaden of fragmenten van gonaden, 
embryo’s of foetussen. Er wordt aangevoerd dat indien de bestreden bepaling niet zou bestaan of indien zij zou 
worden vernietigd, de gehele wet in elk geval in haar geheel op de voornoemde cellen van toepassing zou zijn. 
Artikel 3, § 1, van de wet bepaalt immers op ruime wijze dat de wet van toepassing is op het lichaamsmateriaal 
dat in artikel 2, 1°, is omschreven als elk biologisch lichaamsmateriaal, met inbegrip van menselijke weefsels en 
cellen, gameten, embryo’s, foetussen, evenals de substanties die eruit worden onttrokken, welke ook hun graad 
van bewerking is. De verzoekende partijen vorderen evenwel niet de vernietiging van artikel 3, § 1, van de wet. 
 
 De Ministerraad wijst eveneens erop dat het onderwerp van de wet van 19 december 2008 en het doel dat 
erdoor wordt nagestreefd niet kunnen worden vergeleken met het doel dat wordt nagestreefd door de wet van 
3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking en door de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. 
De bestreden wet is bestemd voor geneeskundige toepassingen op de mens of voor wetenschappelijk onderzoek, 
namelijk domeinen waarvan blijkt dat zij tot doel hebben het menselijk bestaan te beschermen of te verbeteren. 
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 A.3.1.  In hun memorie van antwoord wijzen de verzoekende partijen erop dat niets in artikel 3, § 4, tweede 
lid, of in de andere bepalingen van de wet het mogelijk maakt te beweren dat een aantal bepalingen ervan 
noodzakelijkerwijs van toepassing zouden moeten zijn op gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s 
en foetussen. Noch de wet, noch de parlementaire voorbereiding kunnen bovendien in die zin worden 
geïnterpreteerd dat zij de Koning verplichten om een meer beschermende regeling ten aanzien van die cellen in 
te voeren. Volgens de verzoekende partijen zouden zij, ook al zou de bestreden bepaling in die zin moeten 
worden geïnterpreteerd dat zij aanleiding geeft tot een noodzakelijkerwijs meer beschermende afwijkende 
regeling, toch een zeker belang erbij hebben om het Hof die interpretatie te horen bevestigen. 
 
 De verzoekende partijen wijzen erop dat op 28 september 2009 op grond van de bestreden bepaling een 
koninklijk besluit is aangenomen tot vaststelling van de lijst van de artikelen van de wet van 19 december 2008 
die van toepassing zijn op gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen. Bij dat besluit 
wordt artikel 4 van de wet evenwel niet op die cellen van toepassing gemaakt. Daaruit zou voortvloeien dat de 
wegnemingen van gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen, in tegenstelling tot de 
handelingen die op de andere bestanddelen van het menselijk lichaamsmateriaal worden verricht, niet zouden 
zijn onderworpen aan de verplichting dat zij onder de verantwoordelijkheid van een geneesheer « in een erkend 
ziekenhuis (…) of in een ziekenhuis erkend door het ministerie van Landsverdediging » moeten geschieden. Bij 
hetzelfde besluit zou het verbod van wegneming en bewaring met het oog op een autoloog of allogeen uitgesteld 
gebruik voor een bepaalde en geïdentificeerde ontvanger, zoals dat in artikel 8, § 1, 4°, van de wet is 
geformuleerd, evenmin van toepassing worden gemaakt op de kinderen die nog moeten worden geboren. Daaruit 
zou voortvloeien dat de in de bestreden bepalingen vervatte delegatie aanleiding zou hebben gegeven tot het 
invoeren van een minder beschermende regeling. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partijen voeren eveneens aan dat, in tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, 
het louter opheffen van de aan de Koning verleende machtiging om een bijzondere regeling ten aanzien van de in 
het verzoekschrift bedoelde cellen in te voeren, geenszins de noodzaak van een dergelijke afwijkende regeling 
zou aantasten, zoals zij blijkt uit de geest van de wet. De vernietiging van de bestreden bepaling zou tot gevolg 
hebben dat de wetgever zelf de toepasbaarheid van de wet op gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, 
embryo’s en foetussen zou kunnen onderzoeken en aldus de afwijkende regeling zou kunnen uitwerken die erop 
van toepassing zou zijn. 
 
 A.3.3.  Met betrekking tot het tweede argument dat door de Ministerraad is opgeworpen, antwoorden de 
verzoekende partijen dat de bestreden bepaling het behandelen van kwesties die nochtans te maken hebben met 
de kern zelf van de lichamelijke integriteit van het kind dat nog moet worden geboren, wil terugbrengen tot 
loutere technische problemen en detailkwesties. De bepaling zou daarenboven de deur openzetten voor mogelijk 
ernstige aantastingen van de integriteit van het kind dat nog moet worden geboren en van het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven van dat kind. 
 
 A.4.  In zijn memorie van wederantwoord wijst de Ministerraad erop dat het onjuist is te denken dat het de 
Koning is die de mogelijkheid heeft om een aantal bepalingen van de wet uit te breiden tot de in het 
verzoekschrift bedoelde cellen. Hij herhaalt dat indien de bestreden bepaling zou worden vernietigd, de wet in 
haar geheel van toepassing zou zijn op het lichaamsmateriaal zonder beperking. Het verkregen effect zou dus het 
tegenovergestelde zijn van het beoogde effect. 
 
 De Ministerraad vermeldt voor het overige dezelfde argumentatie als die welke hij in zijn memorie heeft 
uiteengezet. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.5.  Na de inhoud van de bestreden bepaling en de wetgevende context waarin zij is aangenomen in 
herinnering te hebben gebracht, zetten de verzoekende partijen drie middelen uiteen ter ondersteuning van hun 
verzoekschrift. 
 
 A.6.1.  Een eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 105 van de Grondwet. 
 
 In het eerste onderdeel van het middel wijzen de verzoekende partijen erop dat de in de bestreden bepaling 
vervatte delegatie aan de Koning artikel 22, tweede lid, van de Grondwet schendt. 
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 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 december 2008 zou blijken dat de Raad van State 
zelf de wetgever heeft gewaarschuwd voor de mogelijke ongrondwettigheid van de aldus verleende delegaties. 
 
 Er zou niet kunnen worden aangevoerd dat de delegatie grondwettig is, aangezien de bewegingsvrijheid 
van de uitvoerende macht wordt beknot door de bepalingen van de wet van 11 mei 2003 betreffende het 
onderzoek op embryo’s in vitro, enerzijds, en door de bepalingen van de wet van 6 juli 2007 betreffende de 
medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtollige embryo’s en de gameten, anderzijds. Die 
twee wetten zouden immers niet hetzelfde voorwerp hebben als de wet van 19 december 2008, aangezien zij niet 
de manipulatie van embryo’s en foetussen in vivo, met andere woorden die zich in het vrouwelijk lichaam 
bevinden, regelen. 
 
 De verzoekende partijen voeren eveneens aan dat de bestreden bepaling, in plaats van de vrijheid van de 
uitvoerende macht doeltreffend te beperken, haar integendeel ertoe machtigt om een regeling « à la carte » in te 
voeren zonder haar te verplichten daarin alle waarborgen en waarschuwingen op te nemen die bij de wet van 
19 december 2008 zijn vastgesteld. 
 
 A.6.2.  In een tweede onderdeel van het middel wijzen de verzoekende partijen erop dat, indien zou worden 
geoordeeld dat de bij de bestreden bepaling ingevoerde juridische regeling geen essentieel element vormt van het 
recht op het privé- en gezinsleven van de verwekkers van embryo's en foetussen, op zijn minst zou moeten 
worden aanvaard dat het vaststellen van die regeling voortvloeit uit een essentiële beleidskeuze die niet kan 
worden onttrokken aan het democratische debat. 
 
 De verzoekende partijen voegen daaraan toe dat de richtlijnen 2004/23/EG, 2006/17/EG en 2006/86/EG de 
lidstaten geenszins zouden verplichten om de juridische regeling die erbij wordt ingevoerd, uit te breiden tot de 
embryo’s en foetussen. Uit de aanhef van de richtlijn 2004/23/EG zou duidelijk blijken dat de Europese 
wetgever aan de lidstaten de keuze laat om de bij de richtlijn ingevoerde juridische regeling al dan niet tot de 
embryo’s en foetussen uit te breiden. De Belgische wetgever kan dus geen voorwendsel afleiden uit de 
noodzakelijke omzetting van de richtlijnen om het wettigheidsbeginsel en het fundamentele recht op het privé- 
en gezinsleven te schenden. 
 
 A.7.1.  Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, herinnert de Ministerraad in de eerste plaats 
aan de draagwijdte die moet worden gegeven aan artikel 22 van de Grondwet, waarbij hij zich baseert op de 
parlementaire voorbereiding van de grondwetsbepaling en op de rechtspraak van het Hof. Hij wijst erop dat de 
verzoekende partijen ten onrechte aanvoeren dat artikel 22, tweede lid, van de Grondwet de wetgever zou 
verbieden om het aan de Koning over te laten om bepaalde modaliteiten van de bescherming van het in de wet 
verankerde fundamentele recht op het privé- en gezinsleven te regelen. Het Hof zou zelf herhaalde malen de 
grondwettigheid van de bevoegdheidstoewijzingen aan de Koning, door de wetgever, hebben bevestigd, ook in 
de aangelegenheden waarvoor een wettigheidsvoorbehoud wordt aanvaard. Als voorbeelden haalt hij de arresten 
nr. 169/2002 van 27 november 2002, nr. 189/2005 van 14 december 2005 en nr. 43/2006 van 15 maart 2006 aan. 
 
 Met betrekking tot de verwijzing door de verzoekende partijen naar het advies van de Raad van State dat 
voorafging aan de wet van 19 december 2008, wijst de Ministerraad erop dat de opmerkingen van de Raad van 
State werden gevolgd en dat de wettekst werd gewijzigd door bepalingen te schrappen die voor problemen 
zorgden. 
 
 De Ministerraad voert eveneens aan dat de bestreden bepaling niet tot gevolg heeft dat de Koning de 
mogelijkheid krijgt om het lichaamsmateriaal dat Hij aanwijst, aan het geheel of een deel van het 
toepassingsgebied van de wet te onttrekken, maar wel om de wet van toepassing te maken op een bepaalde soort 
van lichaamsmateriaal dat een hogere bescherming vereist. Met verwijzing in de wet naar het onderzoek met 
betrekking tot het materiaal dat een specifieke bescherming geniet, zou in de rechtsleer een onderscheid worden 
gemaakt tussen het onderzoek met betrekking tot de embryo’s in vitro en de gameten en het onderzoek met 
betrekking tot de foetussen, gonaden of delen van gonaden. 
 
 Met betrekking tot het eerste soort van materiaal zou het onderzoek, in afwachting dat de Koning de lijst 
vaststelt van de artikelen die op dat soort van materiaal van toepassing zijn, aan de bepalingen van de wet van 
11 mei 2003 onderworpen blijven. Met betrekking tot het tweede soort van materiaal werd in de rechtsleer erop 
gewezen dat het onderzoek op dat soort van lichaamsmateriaal, bij ontstentenis van door de Koning aangenomen 
bepalingen, niet is toegestaan met toepassing van de wet van 19 december 2008. De legitimiteit van het 
onderzoek zou evenwel voortvloeien uit de bepalingen van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch 
begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten.
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Indien de Koning niet optreedt om de regels te verduidelijken die van toepassing zijn op het onderzoek op 
foetussen, zou dergelijk onderzoek geen rechtsgrond hebben vanuit het Belgisch recht. Het zou dus onjuist zijn 
te beweren dat indien de Koning de bepalingen in kwestie niet uitvoert, de van kracht zijnde wetsbepalingen de 
enige bescherming zouden vormen en dat de manipulaties van embryo’s en foetussen in vivo zonder enige 
rechtsgrond of beperking zouden zijn toegestaan. 
 
 A.7.2.  Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, met betrekking tot de richtlijn 2004/23/EG, 
zou de wetgever zijn uitgegaan van het beginsel dat het embryo en de foetus menselijke cellen zijn en bijgevolg 
niet van het toepassingsgebied van de richtlijn zijn uitgesloten, zodat hij de voorkeur eraan zou hebben gegeven 
een wettelijk kader te creëren dat de embryo’s en foetussen omvat teneinde geen rechtsonzekerheid ter zake 
teweeg te brengen. 
 
 De Ministerraad verduidelijkt eveneens dat de uitvoeringsrichtlijn 2006/17/EG voor bepaalde aspecten van 
het gebruik van gameten, gonaden, embryo’s en foetussen in een specifieke reglementering heeft voorzien, met 
name een nauwkeurige definitie van geslachtscellen. 
 
 Met betrekking tot de toepassing van artikel 105 van de Grondwet wordt aangevoerd dat de Koning, te 
dezen, geen essentiële beleidskeuze dient te maken maar enkel een beleidskeuze dient uit te voeren die reeds 
door de wetgever is gemaakt. De wetgever zou die bevoegdheid bovendien met bepaalde waarborgen hebben 
omgeven. Aldus is de Koning verplicht om een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit aan te nemen. De 
bevoegdheid om te bepalen welke artikelen van de wet van toepassing zijn, zal het in die wet vervatte beginsel 
voor het gebruik van gonaden, gameten, embryo’s en foetussen niet in gevaar kunnen brengen. 
 
 Indien, in ondergeschikte orde, zou blijken dat de bestreden bepaling een inmenging in het recht op 
eerbiediging van het privéleven vormt, zouden de verzoekende partijen niet aantonen dat die inmenging niet 
noodzakelijk is om het door de wetgever nagestreefde doel te verwezenlijken. 
 
 A.8.1.  In hun memorie van antwoord wijzen de verzoekende partijen erop dat de in de bestreden bepaling 
vervatte delegatie noch op precieze modaliteiten, noch op detailkwesties, noch op een bevoegdheid om per geval 
af te wijken, betrekking heeft. Zij zou de bevoegdheid om het niveau van bescherming te bepalen ten aanzien 
van de kinderen die nog moeten worden geboren grotendeels aan de uitvoerende macht overlaten. 
 
 Wat het advies van de Raad van State betreft, daarin worden problematische delegaties ter sprake gebracht 
maar wordt blijkbaar geen enkel voorbeeld daarvan aangehaald. Daaruit zou voortvloeien dat de Raad van State 
andere delegaties dan die welke hij als voorbeeld met name aanwijst, twijfelachtig heeft bevonden. 
 
 De verzoekende partijen wijzen eveneens erop dat de Ministerraad het verzoekschrift dat zij hebben 
ingediend, verkeerd interpreteert, aangezien het berust op het feit dat de algemene verbodsregeling die vandaag 
de overhand heeft, wordt tenietgedaan door een bepaling die de Koning ertoe machtigt om een juridische 
regeling in te voeren die de integriteit aantast van het kind dat nog moet worden geboren. 
 
 A.8.2.  Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, merken de verzoekende partijen op dat de 
Ministerraad niet betwist dat de uitbreiding van de wet van 19 december 2008 tot gameten, gonaden, fragmenten 
van gonaden, embryo’s en foetussen niet werd vereist door de bedoelde richtlijnen, in tegenstelling tot wat in de 
parlementaire voorbereiding werd voorgesteld. Dat zou bovendien aantonen dat de toepassing van die wet op 
gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen nauwelijks is besproken binnen de 
parlementaire vergaderingen, zodat moeilijk zou kunnen worden aanvaard dat de bestreden bepaling alleen maar 
een beleidskeuze zou uitvoeren van de wetgever, die zich ertoe heeft beperkt de zorg om die keuze te maken aan 
de uitvoerende macht toe te vertrouwen. 
 
 Wat de waarborgen betreft waarmee de door de Koning uitgewerkte reglementering zou zijn omgeven, 
wordt erop gewezen dat de Ministerraad niet is gemachtigd om zich in de plaats te stellen van de beraadslagende 
vergaderingen en dat de tekst van de wet geen enkel transversaal beginsel bevat dat noodzakelijkerwijs van 
toepassing is op de manipulaties van gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen. Ten 
slotte wijzen de verzoekende partijen erop dat de loutere vaststelling van een delegatie aan de uitvoerende macht 
die in strijd is met de artikelen 22 en 105 van de Grondwet, zou volstaan om de schending van die normen 
teweeg te brengen, zonder dat het noodzakelijk is enige afweging van de in het geding zijnde belangen te maken. 
 
 A.9.1.  In zijn memorie van wederantwoord wijst de Ministerraad erop dat uit de arresten van het Hof die 
hij in zijn memorie heeft aangehaald, zou blijken dat het vaststellen van de voorwaarden voor de uitoefening van 
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de bij artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde rechten, dat aan de wet wordt voorbehouden, soepel kan worden 
beoordeeld. Met betrekking tot het advies van de Raad van State, had de Raad van State, in tegenstelling tot wat 
de verzoekende partijen beweren, de rechtsgrond van het voorontwerp van wet kunnen onderzoeken, namelijk de 
overeenstemming ervan met de hogere normen zoals hij dat trouwens in zijn advies in herinnering brengt. 
 
 De Ministerraad ziet voor het overige niet in in welk opzicht de bestreden bepaling de integriteit zou 
aantasten van het kind dat nog moet worden geboren. 
 
 A.9.2.  Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, met betrekking tot de richtlijn 2004/23/EG, 
wijst de Ministerraad erop dat nooit sprake ervan zou zijn geweest om het toepassingsgebied van de wet van 
19 december 2008 al dan niet uit te breiden, maar wel om die richtlijn om te zetten in het Belgisch wetgevend 
stelsel. Hij beklemtoont eveneens dat het doel van de wet erin bestond een juridische omkadering te bieden die 
was aangepast aan de manipulaties van dat soort van menselijk lichaamsmateriaal teneinde te vermijden dat het 
het voorwerp van mercantiele ontsporingen zou uitmaken. 
 
 Met betrekking tot de waarborgen die het aannemen van het koninklijk besluit van 28 september 2009 
omgeven, beklemtoont de Ministerraad dat de beraadslaging in de Ministerraad slechts de stap is na het publieke 
debat dat reeds in de beraadslagende vergaderingen heeft plaatsgevonden en dus niet in aanmerking komt om dat 
debat te vervangen. Indien het koninklijk besluit de bij de wet ingevoerde waarborgen niet in acht zou nemen, 
zou enkel de Raad van State bevoegd zijn om de eventuele nietigverklaring ervan te bevelen. 
 
 Het zou eveneens ten onrechte zijn dat de verzoekende partijen beweren dat er geen enkel transversaal 
beginsel bestaat dat in de wet is vervat. Aldus is het beginsel van de vrije en weloverwogen toestemming van de 
donor vervat in de artikelen 10, 11 en 20, § 1, van de wet, en zijn die bepalingen van toepassing gemaakt op 
gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen bij het koninklijk besluit van 28 september 
2009. 
 
 A.10.  De verzoekende partijen leiden een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11, in 
samenhang gelezen met artikel 22, van de Grondwet, in zoverre de bestreden bepaling onverminderd de wet van 
11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro en de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch 
begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten van toepassing is, 
waardoor een discriminatie wordt teweeggebracht tussen de verwekkers van embryo's en foetussen in vitro en de 
verwekkers van embryo's en foetussen in vivo. 
 
 Er wordt aangeklaagd dat de bestreden bepaling een essentieel aspect van het privé- en gezinsleven van de 
verwekkers van embryo’s en foetussen in vivo toevertrouwt aan de uitvoerende macht, zonder de Koning te 
verplichten om de manipulatie van embryo’s in vivo afhankelijk te maken van het voorafgaandelijk verkrijgen 
van de toestemming van hun verwekkers. 
 
 A.11.  In zijn memorie voert de Ministerraad aan dat het middel op een onjuiste interpretatie van de 
wetteksten berust. Het toepassingsgebied van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide 
voortplanting zou immers niet alleen tot de embryo’s in vitro zijn beperkt. De Ministerraad voegt daaraan toe dat 
in de wet geen onderscheid wordt gemaakt tussen de bescherming die zij biedt inzake manipulatie van embryo’s 
in vitro en die inzake manipulatie van embryo’s en foetussen in vivo. Zij zou bijgevolg niet discriminerend 
kunnen worden bevonden. Indien evenwel zou worden geoordeeld dat er een discriminatie bestaat, zou die 
discriminatie toe te schrijven zijn aan de Koning en niet aan de wetgever. Indien daarentegen zou worden 
geoordeeld dat enkel de toepassing van de wet van 6 juli 2007 aanleiding gaf tot een discriminatie, dan zouden 
vragen moeten rijzen over het belang van het middel, aangezien de discriminatie niet uit de bestreden bepaling 
zou voortvloeien. 
 
 De verzoekende partijen zouden daarenboven niet aantonen dat eventuele handelingen met en 
wegnemingen van embryo’s en foetussen in vitro die onverminderd de bescherming van de wet van 6 juli 2007, 
van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, en zelfs van de gemeenrechtelijke 
strafwetgeving of van de wetgeving met betrekking tot de geneeskunde, zouden worden verricht, een onredelijke 
aantasting van het privé- en gezinsleven zouden vormen. 
 
 Ten slotte wijst de Ministerraad erop dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de categorieën die zij in 
het middel beogen, vergelijkbaar zijn. 
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 A.12.  In hun memorie van antwoord doen de verzoekende partijen opmerken dat de Ministerraad de 
niet-toepasbaarheid, op embryo’s in vivo, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo’s in 
vitro niet betwist. Dat zou tot gevolg hebben dat, hoewel een op grond van de bestreden bepaling aangenomen 
koninklijk besluit niet ertoe kan leiden dat het onderzoek op embryo’s in vitro na de eerste veertien dagen van 
hun ontwikkeling wordt toegestaan, niets daarentegen zou verhinderen dat hetzelfde besluit het gebruik van 
embryo’s in vivo toestaat met het oog op wetenschappelijk onderzoek in een verder stadium van hun 
ontwikkeling. 
 
 De verzoekende partijen beklemtonen eveneens dat de discriminatie die zij aanklagen, wel degelijk haar 
oorsprong vindt in de wet van 19 december 2008, in zoverre zij de wettelijke waarborgen handhaaft die van 
toepassing zijn op de manipulaties van embryo’s in vitro, maar de manipulatie van embryo’s in vivo toestaat 
onder voorwaarden die door de Koning moeten worden bepaald. 
 
 De verzoekende partijen doen eveneens gelden dat het tweede middel dat zij uiteenzetten, steunt op de 
ongunstige behandeling van het recht op het gezinsleven van de verwekkers van embryo’s in vivo en niet op het 
onredelijke karakter, ten aanzien van het privé- en gezinsleven, van de manipulaties van embryo’s en foetussen 
in vitro. Het wegnemen en het gebruik van kinderen die nog moeten worden geboren, zouden ontegenzeglijk een 
inmenging van de overheid in de privé- en gezinssfeer vormen. De aard en de inhoud van de reglementering van 
die inmenging kunnen evenwel niet verschillen naar gelang van het beginsel in vitro of in vivo van embryo’s of 
foetussen. 
 
 De verzoekende partijen beklemtonen ten slotte dat de verwekkers van embryo’s in vivo en in vitro 
vergelijkbare categorieën vormen en dat het niet aan de verzoekende partijen staat een negatief bewijs te leveren 
dat erin zou bestaan de ontstentenis van een redelijke verhouding of van een objectief en relevant criterium van 
onderscheid in de bestreden wetgeving aan te tonen, maar dat het aan de Ministerraad staat te bewijzen dat het 
verschil in behandeling objectief en redelijk kan worden verantwoord. 
 
 A.13.  In zijn memorie van wederantwoord wijst de Ministerraad erop dat de verzoekende partijen niet het 
toepassingsgebied van de wet van 19 december 2008 maar wel dat van de wet van 11 mei 2003 lijken te 
betwisten, wat het standpunt van de Ministerraad zou versterken dat een verschil in behandeling, indien het 
bestaat, niet aan de wet van 19 december 2008 is toe te schrijven. 
 
 De Ministerraad wijst eveneens erop dat het aan de partij staat die verklaart dat een behandeling 
verschillend en discriminerend is, om het bewijs van die discriminatie te leveren, hetgeen de verzoekende 
verenigingen niet zouden doen. 
 
 A.14.  De verzoekende partijen leiden een derde middel af uit de schending van artikel 22bis van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 2.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De verzoekende partijen wijzen erop dat, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het recht van elk kind op leven en op eerbiediging van zijn 
lichamelijke integriteit niet kan worden ontzegd aan het kind dat nog moet worden geboren. De bestreden 
bepaling zou de in het middel bedoelde bepalingen schenden, in zoverre zij de uitvoerende macht toestaat het 
recht op leven en de lichamelijke integriteit van het kind dat nog moet worden geboren, aan te tasten door de 
manipulatie van embryo’s en foetussen in vivo niet afhankelijk te maken van het voorafgaandelijk verkrijgen van 
de toestemming van de personen die de belangen behartigen van die kinderen die nog moeten worden geboren, 
namelijk hun ouders. 
 
 A.15.  In zijn memorie voert de Ministerraad aan dat het tweede middel is gebaseerd op de onjuiste of op 
zijn minst niet-aangetoonde premisse dat de bestreden bepaling wegnemingen en handelingen zou toestaan die 
een niet-redelijk evenredige belemmering voor het recht van het kind op eerbiediging van zijn integriteit zouden 
vormen. De Ministerraad verwijst met name naar de wet van 3 april 1990 betreffende de 
zwangerschapsafbreking, naar artikel 348 van het Strafwetboek, dat de opzettelijke vruchtafdrijving bij een 
vrouw die daarin niet heeft toegestemd, strafbaar stelt, en naar artikel 350 van het Strafwetboek, dat verduidelijkt 
dat de strafwet niet wordt overtreden wanneer de zwangerschapsafbreking plaatsvindt vóór het einde van de 
twaalfde week na de bevruchting. In die context zou de stelling volgens welke de bestreden bepaling de 
wegnemingen van en handelingen met embryo’s en foetussen in vivo zou toestaan zonder de toestemming van de 
ouders van die kinderen die nog moeten worden geboren, uit de lucht gegrepen lijken. 
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 A.16.  In hun memorie van antwoord voeren de verzoekende partijen aan dat het geen twijfel lijdt dat de 
bestreden bepaling, door de uitvoerende macht ertoe te machtigen om de juridische regeling te bepalen die van 
toepassing is op de manipulaties van gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen, aan de 
Koning geen andere keuze laat dan de lichamelijke integriteit van het kind dat nog moet worden geboren, aan te 
tasten. Het zou eveneens evident lijken dat de bestreden bepaling, door het aan de uitvoerende macht over te 
laten om de regeling te bepalen die van toepassing is op de handelingen die worden verricht op het kind dat nog 
moet worden geboren, manipulaties mogelijk maakt die tot dusver niet bij de wet waren toegestaan, zodat de 
bestreden bepaling een aanzienlijke achteruitgang in de bescherming van het recht op leven en op de 
lichamelijke integriteit van het kind dat nog moet worden geboren met zich meebrengt. 
 
 De verzoekende partijen voeren eveneens aan dat uit artikel 22bis van de Grondwet en artikel 2.1 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet alleen een standstill-verplichting voortvloeit, maar dat die 
bepalingen eveneens dwingende en tijdloze bevelen tot de overheid richten waarvan de naleving niet ten aanzien 
van een vroegere situatie moet worden beoordeeld. 
 
 Ten slotte zou de Ministerraad zich vergissen door te beweren dat het huidige wetgevend apparaat de 
integriteit van het kind dat nog moet worden geboren, voldoende waarborgt. De draagwijdte van de artikelen 348 
tot 350 van het Strafwetboek zou zich immers beperken tot de vrijwillige zwangerschapsafbreking, waarbij die 
bepalingen dus niet van toepassing zijn op alle toepassingsgevallen die door de wet van 19 december 2008 
worden gedekt. 
 
 A.17.  De Ministerraad repliceert dat het feit dat beschermende regels worden ingevoerd in een domein dat 
nog niet is gereglementeerd, niet kan worden beschouwd als een aanzienlijke achteruitgang in de bescherming 
van het betrokken recht. Uit de argumenten van de verzoekende partijen zou blijken dat zij zich, in 
werkelijkheid, verzetten tegen het beginsel van de wegneming en het gebruik van embryo’s en foetussen in het 
kader van geneeskundige toepassingen of met het oog op wetenschappelijk onderzoek. Indien dat het geval was, 
had het beroep gericht moeten zijn tegen de wet in haar geheel, alsook tegen de andere wetten die dat soort van 
manipulaties regelen, met name de wetten van 11 mei 2003 en van 6 juli 2007. 
 
 Ten slotte beklemtoont de Ministerraad dat de Koning alle artikelen betreffende de toestemming van de 
donor wel degelijk van toepassing heeft verklaard op gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en 
foetussen en, zodoende, het belang van dat beginsel bij dat soort van handelingen heeft erkend. 
 
 A.18.  Bij beschikking van 24 maart 2010 heeft het Hof de partijen verzocht om ter terechtzitting hun 
standpunt te doen gelden over de weerslag die het aannemen van de artikelen 26, 3°, 36 en 38 van de wet van 
23 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid (Belgisch Staatsblad, 29 december 
2009) op het onderhavige beroep tot vernietiging kan hebben. 
 
 A.19.  Op de terechtzitting hebben de verzoekende partijen aangevoerd dat het beroep ontvankelijk en 
gegrond moest worden verklaard, waarbij zij, ter ondersteuning van hun stelling, het arrest nr. 103/2000 van 
11 oktober 2000 van het Hof aanhaalden. 
 
 Zij zijn immers van mening dat het Hof ondanks de vervanging van de bestreden bepaling bij het 
voormelde artikel 26, 3°, bevoegd zou blijven, aangezien het aannemen van de nieuwe bepaling de tegen de 
bestreden bepaling gerichte grieven niet zou kunnen wegnemen. 
 
 De verzoekende partijen hebben vervolgens de middelen ter ondersteuning van hun verzoekschrift kort in 
herinnering gebracht. 
 
 A.20.  De Ministerraad heeft, zijnerzijds, doen gelden dat het beroep zonder voorwerp moest worden 
verklaard, rekening houdend met de doorgevoerde wijziging van de wetgeving. 
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- B - 

 

 B.1.1.  Bij het Hof wordt door de vzw « Jurileven », de vzw « Pro Vita » en de 

vzw « Jongeren voor het Leven » een beroep ingesteld dat strekt tot de vernietiging van 

artikel 3, § 4, tweede lid, van de wet van 19 december 2008 « inzake het verkrijgen en het 

gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de 

mens of het wetenschappelijk onderzoek ». 

 

 B.1.2.  Het bestreden artikel 3, § 4, tweede lid, bepaalde op het ogenblik dat het beroep werd 

ingesteld : 

 

 « Onverminderd de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en 
de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, stelt de Koning, bij in Ministerraad 
overlegd besluit, de lijst van de artikelen van onderhavige wet vast die van toepassing zijn op de 
donatie, de wegneming, de handelingen en het gebruik wanneer gameten, gonaden, fragmenten 
van gonaden, embryo's of foetussen hiervan het voorwerp zijn ». 
 

 B.2.1.  In zijn memorie betwist de Ministerraad het belang van de verzoekende verenigingen 

om in rechte te treden. Hij is immers van mening dat de wetten die reeds het voorwerp hebben 

uitgemaakt van beroepen die door dezelfde verenigingen bij het Hof zijn ingesteld en die door 

het Hof ontvankelijk zijn verklaard, een ander onderwerp hebben en niet vergelijkbaar zouden 

zijn met de bestreden wet, zodat de motieven van de door de verzoekende verenigingen 

aangehaalde arresten te dezen niet zouden kunnen worden overgenomen. 

 

 B.2.2.  Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk die niet haar persoonlijk belang 

aanvoert, voor het Hof optreedt, is vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard 

is en, derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang 

verdedigt; dat haar maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt; dat ten 

slotte niet blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. 

 

 B.2.3.  Volgens artikel 3 van haar statuten heeft de vzw « Jurileven » tot doel de eerbied 

voor het menselijk leven en de integriteit van de persoon, rechtssubject vanaf de conceptie en in 

alle stadia van zijn bestaan, te bevorderen. Wat de vzw’s « Pro Vita » en « Jongeren voor het



 11

Leven » betreft, wordt hun bij artikel 3 van hun respectieve statuten als maatschappelijk doel 

de bevordering van de eerbied voor het menselijk leven en de integriteit van de persoon in alle 

stadia van zijn ontwikkeling, van de conceptie tot de natuurlijke dood, toegekend. 

 

 B.2.4.  Het maatschappelijk doel van de verzoekende verenigingen is onderscheiden van 

het algemeen belang. Volgens artikel 3, § 1, van de wet van 19 december 2008 is zij van 

toepassing op de donatie, de wegneming, het verkrijgen, testen, bewerken, preserveren, 

bewaren, distribueren en gebruiken van menselijk lichaamsmateriaal, bestemd voor de 

toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Die handelingen worden 

onderworpen aan een geheel van voorwaarden die in de wet zijn opgesomd. De bestreden 

bepaling machtigt de Koning ertoe om de bepalingen van de wet vast te stellen die van 

toepassing zullen zijn op de donatie, de wegneming, de handelingen en het gebruik wanneer 

gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo's en foetussen daarvan het voorwerp 

zijn. 

 

 Een dergelijke bepaling staat niet los van het maatschappelijk doel van de verzoekende 

verenigingen zodat zij over het vereiste belang beschikken om de vernietiging ervan te 

vorderen. 

 

 B.3.  Het eerste middel van het verzoekschrift is afgeleid uit de schending, door de 

bestreden bepaling, van artikel 22, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 105, van de 

Grondwet. 

 

 In een eerste onderdeel van het eerste middel wordt aangevoerd dat de juridische regeling 

die van toepassing is op de donatie van, de wegneming van, de handelingen met en het 

gebruik van gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen, een 

essentieel element vormt van het recht op het privé- en gezinsleven van de toekomstige 

ouders, waarvan de bescherming bij de wet moet worden verzekerd en niet aan de uitvoerende 

macht kan worden gedelegeerd. 

 

 In een tweede onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat 

artikel 22, in samenhang gelezen met artikel 105, van de Grondwet, verbiedt om het
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vaststellen van de juridische regeling die van toepassing is op de donatie, de wegneming, de 

manipulaties en het gebruik van embryo’s en foetussen, aan het democratische debat te 

onttrekken. 

 

 Het tweede middel van het verzoekschrift is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 

en 11, in samenhang gelezen met artikel 22, van de Grondwet. De bestreden bepaling zou een 

onverantwoord verschil in behandeling invoeren tussen het recht op het privé- en gezinsleven 

van de verwekkers van embryo’s in vitro en het recht op het privé- en gezinsleven van de 

verwekkers van embryo’s en foetussen in vivo, in zoverre de laatstgenoemden, in 

tegenstelling tot de eerstgenoemden, geen enkele wettelijke bescherming zouden genieten, 

aangezien de reglementering aan de goede wil van de uitvoerende macht wordt overgelaten. 

Er wordt evenwel aangeklaagd dat de bestreden bepaling de Koning niet verplicht om de 

manipulatie van embryo's en foetussen in vivo afhankelijk te maken van het voorafgaandelijk 

verkrijgen van de toestemming van hun verwekkers. 

 

 Ten slotte is het derde middel van het verzoekschrift afgeleid uit de schending van 

artikel 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 2.1 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. Er wordt aangeklaagd dat de bestreden bepaling de 

uitvoerende macht niet de verplichting oplegt om de manipulatie van embryo’s en foetussen 

in vivo afhankelijk te maken van het voorafgaandelijk verkrijgen van de toestemming van de 

personen die de belangen behartigen van die kinderen die nog moeten worden geboren, 

namelijk hun ouders. 

 

 B.4.  Aan de in de bestreden bepaling vervatte delegatie aan de Koning is uitvoering 

gegeven door het koninklijk besluit van 28 september 2009 « tot vaststelling van de lijst van 

de artikelen van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van 

menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het 

wetenschappelijk onderzoek, die van toepassing zijn op gameten, gonaden, fragmenten van 

gonaden, embryo's en foetaal menselijk lichaamsmateriaal » (Belgisch Staatsblad van 

23 oktober 2009). 
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 Volgens artikel 3 van het koninklijk besluit diende het besluit in werking te treden op de 

datum van de inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008, namelijk « op een door de 

Koning te bepalen datum, en ten laatste op 14 juli 2009 », luidens artikel 46 van die wet. Die 

datum werd uiteindelijk uitgesteld tot 14 juli 2010 bij artikel 2 van de wet van 16 juni 2009 

« tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het 

verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige 

toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek » (Belgisch Staatsblad van 2 juli 

2009). 

 

 B.5.1.  Artikel 26, 3°, van de wet van 23 december 2009 « houdende diverse bepalingen 

inzake volksgezondheid » (Belgisch Staatsblad van 29 december 2009) vervangt het 

bestreden artikel 3, § 4, tweede lid, van de wet van 19 december 2008 als volgt : 

 

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

 De vervanging van die bepaling is in de parlementaire voorbereiding als volgt 

verantwoord : 

 

 « Artikel 3, § 4, tweede lid, van [de] wet [van 19 december 2008] voorziet onder meer dat 
de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van de artikelen van onderhavige wet 
vaststelt die van toepassing zijn op de donatie, de wegneming, de handelingen, en het gebruik 
wanneer gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetussen hiervan het 
voorwerp zijn. 
 
 Deze wettelijke bepaling is uitgevoerd bij het koninklijk besluit van 28 september 2009 
tot vaststelling van de lijst van de artikelen van de wet van 19 december 2008 inzake het 
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verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige 
toepassing van de mens of het wetenschappelijk onderzoek die van toepassing zijn op 
gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetaal menselijk 
lichaamsmateriaal. 
 
 Gelet op het feit dat de werkwijze waarbij de Koning een lijst van toepasselijke artikelen 
van een wet kan vaststellen, betwist wordt (Grondwettelijk Hof, rolnummer 4733), lijkt het 
met het oog op een maximale rechtszekerheid aangewezen om een wettelijke regeling in te 
stellen die bedoeld koninklijk besluit vervangt, doch dezelfde rechtsgevolgen heeft. 
 
 Het ontwerp strekt er dan ook toe, uitsluitend de artikelen van dezelfde wet te preciseren 
die in casu niet van toepassing zijn, met name de artikelen 7, § 4, 8, §§ 1, eerste lid, 4°, en 2, 
en 10, § 4 » (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2306/001, p. 14). 
 

 B.5.2.  Bijgevolg heft artikel 36 van de wet van 23 december 2009 het voormelde 

koninklijk besluit van 28 september 2009 op. 

 

 Artikel 38 van dezelfde wet bepaalt dat de artikelen 26, 3°, en 36 uitwerking hebben met 

ingang van 1 december 2009. 

 

 B.6.  Rekening houdend met het feit dat de bestreden bepaling op 14 juli 2010 in werking 

diende te treden maar bij artikel 26, 3°, van de wet van 23 december 2009, met ingang van 

1 december 2009, is vervangen, hebben de verzoekende partijen thans geen belang bij de 

vernietiging van een bepaling die geen rechtsgevolgen heeft gehad. De verzoekende partijen 

zouden enkel nog belang hebben bij hun beroep in geval van vernietiging van artikel 26, 3°, 

van de wet van 23 december 2009. Daaruit volgt dat zij het belang bij hun beroep pas 

definitief zullen verliezen, indien het voormelde artikel 26, 3°, niet binnen de wettelijke 

termijn wordt bestreden of indien het beroep dat tegen die bepaling zou worden gericht, door 

het Hof zou worden verworpen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 beslist dat het beroep tot vernietiging dat is gericht tegen artikel 3, § 4, tweede lid, van de 

wet van 19 december 2008 « inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk 

lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het 

wetenschappelijk onderzoek », van de rol zal worden geschrapt indien geen enkel beroep tot 

vernietiging van artikel 26, 3°, van de wet van 23 december 2009 « houdende diverse bepalingen 

inzake volksgezondheid » binnen de wettelijke termijn wordt ingesteld of indien een dergelijk 

beroep, wanneer het wordt ingesteld, door het Hof zou worden verworpen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 10 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4757 

 
 

Arrest nr. 69/2010 
van 10 juni 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, 6°, van de wet van 22 maart 2001 tot 

instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en J. Spreutels, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 9 juli 2009 in zake Antoinette Bobwa en Stéphane Boale tegen de 
Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
3 augustus 2009, heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 4, 6°, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 191 van de Grondwet, met artikel 14 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
dat Verdrag, in zoverre het het recht op de inkomensgarantie voor ouderen die vreemdelingen 
zijn en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, afhankelijk maakt van de voorwaarde 
dat een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling te hunnen 
aanzien werd geopend, terwijl die voorwaarde niet vereist is wanneer het om personen van 
Belgische nationaliteit gaat ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Antoinette Bobwa en Stéphane Boale, wonende te 1200 Brussel, Andromedalaan 54; 
 
 -  de Rijksdienst voor Pensioenen, met zetel te 1060 Brussel, Zuidertoren; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 9 februari 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 2 maart 2010 na de eisende partijen voor de verwijzende 
rechter te hebben uitgenodigd het Hof, in een uiterlijk op 24 februari 2010 in te dienen 
aanvullende memorie, waarvan zij binnen dezelfde termijn een afschrift aan de andere partijen 
mededelen, te laten weten op welke grondslag zij hun inschrijving in het bevolkingsregister 
hadden verkregen en of zij de Belgische nationaliteit hadden aangevraagd en, in voorkomend 
geval, hebben verkregen. 
 
 Antoinette Bobwa en Stéphane Boale hebben een aanvullende memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. N. Dufresne, advocaat bij de balie te Brussel, voor Antoinette Bobwa en 
Stéphane Boale; 
 
 .  Mr. Q. Peiffer loco Mr. E. Maron, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Rijksdienst 
voor Pensioenen; 
 
 .  Mr. I. Van Kruchten, loco Mr. L. Depré en Mr. P. Slegers, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter vorderen de vernietiging van twee beslissingen van de 
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) waarbij hun het voordeel van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 
vanaf 1 maart 2008 wordt geweigerd, aangezien zij niet tot een van de in artikel 4 van de wet van 22 maart 2001 
tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen bedoelde categorieën van gerechtigden behoren. 
 
 De verzoekende partijen, van Congolese nationaliteit, hebben een dochter die via naturalisatie in 2001 de 
Belgische nationaliteit heeft verkregen en die sedert vele jaren in België werkt; in hun IGO-aanvraag hebben zij 
erop gewezen dat zij gehuwd waren, dat zij geen enkele Belgische of buitenlandse sociale prestatie genoten en 
dat zij geen enkele beroepsloopbaan in België konden doen gelden. 
 
 De verzoekende partijen stellen vast dat het enkel voor de personen van vreemde nationaliteit is – die niet 
in artikel 4, 2° tot 5°, van de wet van 22 maart 2001 worden beoogd – dat artikel 4, 6°, van dezelfde wet de 
toekenning van de IGO afhankelijk maakt van het openen van een recht op een rust- of overlevingspensioen 
krachtens een Belgische regeling, terwijl die voorwaarde niet is vereist voor de personen van Belgische 
nationaliteit, aan wie de IGO wordt toegekend los van hun hoedanigheid van gewezen werknemer, zonder 
rekening te houden met de gestorte bijdragen, noch met de tijdens hun beroepsloopbaan ontvangen 
bezoldigingen. 
 
 De verzoekende partijen zijn in hoofdorde van mening dat dat verschil in behandeling op grond van de 
nationaliteit in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met 
artikel 191 van de Grondwet, maar dat er geen aanleiding bestaat om een vraag te stellen aan het Grondwettelijk 
Hof, aangezien het reeds uitspraak heeft gedaan over een identiek onderwerp, door zich in het arrest 
nr. 153/2007 uit te spreken over sociale prestaties die voortvloeien uit een niet op bijdragen berustend stelsel; in 
ondergeschikte orde verzoeken zij om aan het Grondwettelijk Hof een vraag te stellen. 
 
 De RVP is van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om aan het Hof een vraag te stellen, aangezien de 
IGO niet als een vermogensrecht kan worden gekwalificeerd, maar wel als een politiek recht. Het openbaar 
ministerie is eveneens van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om aan het Hof een vraag te stellen, aangezien 
het verschil in behandeling niet uitsluitend op de nationaliteit is gebaseerd en het recht op de IGO geen verband 
houdt met de inschrijving van de vreemdeling in het bevolkingsregister. 
 
 Aangezien hij van oordeel is dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aannemen, bij het arrest 
nr. 153/2007 geen uitspraak is gedaan over een identieke kwestie, heeft de verwijzende rechter besloten om aan 
het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In zijn memorie brengt de Ministerraad in herinnering dat de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 
een residuaire socialezekerheidsprestatie is die wordt verleend op grond van een bestaansmiddelenonderzoek; 
het betreft een systeem van aanvullende bijstand die de Staat beslist toe te kennen aan zijn eigen onderdanen – of 
daarmee gelijkgestelden – die hun loopbaan niet in voldoende mate hebben kunnen opbouwen voor een pensioen 
en die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. 
 
 Daaruit volgt dat de IGO een « politiek recht » is dat enkel uit de wet voortvloeit en dat enkel bestaat in 
zoverre de wetgever beslist een dergelijke gunst toe te kennen. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad beklemtoont dat de IGO een aanvullende dienstverlening is die wordt toegekend 
aan de eigen onderdanen en die, onder bepaalde voorwaarden, tot andere categorieën van personen wordt 
uitgebreid. 
 
 De Ministerraad, die de rechtspraak van het Hof in herinnering brengt, is van mening dat het niet aan het 
grondwettelijk rechtscollege staat om zich uit te spreken over de opportuniteit van een politieke maatregel zoals 
de IGO, en dat het de voorwaarden van het voordeel van de IGO enkel kan afkeuren indien zij op een kennelijke 
vergissing berusten of indien zij kennelijk onredelijk zijn. 
 
 A.2.1.  De wet van 22 maart 2001 heeft de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden vervangen, teneinde de wetgeving te moderniseren en aan te passen aan de recente 
sociale ontwikkelingen, door met name te bepalen dat het recht op de IGO een individueel recht is, waarvan het 
bedrag niet langer wordt bepaald volgens de burgerlijke staat van de aanvrager; voor het overige is de IGO geen 
onvoorwaardelijk recht geworden, aangezien de aanvrager voorwaarden inzake inkomen en vermogen dient te 
vervullen.  
 
 Met betrekking tot de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde IGO-gerechtigden zijn de voorwaarden 
mettertijd geëvolueerd, teneinde het toepassingsgebied van de wet uit te breiden. Het koninklijk besluit nr. 417 
van 16 juli 1986 heeft aldus, uit billijkheidsoverwegingen, het voordeel van de IGO uitgebreid tot personen van 
vreemde nationaliteit, voor zover bepaalde voorwaarden zijn vervuld, met name met betrekking tot de duur van 
het verblijf, waarbij die voorwaarde met betrekking tot de duur vervolgens in 1991 is afgeschaft. In de wet van 
22 maart 2001 zijn dezelfde toekenningsvoorwaarden van de IGO behouden. 
 
 A.2.2.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, die de 
lijst van de IGO-gerechtigden heeft gewijzigd, werd aldus het bijzondere karakter beklemtoond van dat 
aanvullende recht dat bij wijze van gunst door de overheid werd toegekend : hoewel de toekenning van de IGO 
is uitgebreid tot de onderdanen van de Staten die partij zijn bij het Europees Sociaal Handvest, zal die uitbreiding 
enkel op een bij koninklijk besluit vastgestelde onbepaalde datum in werking treden, wanneer de budgettaire 
impact van een dergelijke uitbreiding bekend zal zijn, en zulks teneinde een « voordelige situatie » voor die 
onderdanen, wegens de uiteenlopende wetgevingen tussen buurlanden, te vermijden. 
 
 A.3.1.  De in het geding zijnde bepaling maakt een onderscheid tussen de vijf eerste categorieën van 
gerechtigden, die aanspraak kunnen maken op de IGO aangezien zij « standaard » of institutioneel zijn 
aangesloten, en de zesde categorie, die zich enkel op basis van een individuele keuze aansluit. 
 
 A.3.2.  Aldus is het redelijk dat de personen van Belgische nationaliteit de door de Belgische Staat 
verleende « financiële gunst » genieten. 
 
 Het is eveneens redelijk om het voordeel van de IGO toe te kennen aan de vluchtelingen en de staatlozen 
die, krachtens internationale verdragen, met de eigen onderdanen worden gelijkgesteld : geen enkele andere 
Staat kan een oudere staatloze of vluchteling die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt om een 
menswaardig bestaan te leiden, immers helpen. 
 
 Daarenboven heeft de Belgische wetgever besloten om die financiële gunst te verlenen aan onderdanen van 
Staten die soortgelijke sociale voordelen toekennen aan Belgische onderdanen : aldus worden categorieën van 
personen beoogd die aanspraak kunnen maken op een institutionele aansluiting bij het socialezekerheidssysteem, 
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met andere woorden ingevolge internationale verdragen. Dat geldt voor de onderdanen van de lidstaten van de 
Europese Unie, met toepassing van de verordening EEG/1408/71 van 14 juni 1971, alsook voor de onderdanen 
van een land waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten. 
 
 Het feit dat de Belgische Staat de IGO toekent aan die onderdanen van vreemde Staten wordt aldus 
verantwoord door een idee van wederkerigheid van het sociale voordeel. 
 
 A.3.3.  In tegenstelling tot die categorieën die « standaard » of institutioneel zijn aangesloten, kunnen de 
andere personen van vreemde nationaliteit aanspraak maken op de sociale zekerheid die eventueel door hun land 
van oorsprong of in een ander gastland wordt georganiseerd, terwijl hun land aan de Belgische onderdanen geen 
gelijkwaardig recht toekent. 
 
 Die buitenlandse onderdanen bevinden zich dus in een situatie die verschilt van die van de vijf andere 
categorieën van gerechtigden, zodat de wetgever de toekenning van een residuaire gunstregeling heeft gekoppeld 
aan de voorwaarde van een persoonlijke bijdrage tot het onderhouden van de solidariteit, teneinde de 
leefbaarheid van een aanvullend socialezekerheidssysteem te waarborgen en de personen uit te sluiten die enkel 
wegens een « onverhoopt voordeel » daarop aanspraak zouden maken : de IGO-gunstregeling kan immers niet 
bestemd zijn om « sociale shopping » te bevorderen. 
 
 A.3.4.  Een dergelijke maatregel om het socialezekerheidsstelsel te beheersen is des te meer verantwoord 
daar de betrokkenen niet van elk recht op prestaties van sociale zekerheid zijn verstoken, aangezien zij 
maatschappelijke dienstverlening kunnen genieten, door een aanvraag in te dienen bij het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn (OCMW) van hun verblijfplaats. 
 
 De wetgever heeft dus een politieke keuze gemaakt die niet onredelijk is. 
 
 A.4.  De Ministerraad betwist ten slotte dat er een discriminatie bestaat ten aanzien van 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. 
 
 Het Hof is niet alleen niet bevoegd om de naleving van die bepaling rechtstreeks te toetsen, maar te dezen 
gaat het bovendien om residuaire prestaties van sociaal recht : de personen die niet voldoen aan de in artikel 4, 
6°, bedoelde voorwaarde, hebben, per definitie, nooit rechtstreeks of onrechtstreeks bijgedragen tot de 
financiering van het systeem. 
 
 Integendeel, het recht op de IGO is een louter « politiek » recht in zoverre het de wet is die het creëert en de 
toekenning ervan aan voorwaarden koppelt; de verzoekende partijen hebben dus op geen enkele wijze een recht 
verworven, zodat zij niet zouden kunnen beweren dat hun een recht is ontzegd dat hun eigen was. 
 
 A.5.  In hun memories zijn de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter van oordeel dat het enkel is 
omdat zij van vreemde nationaliteit zijn dat een voorwaarde die niet aan de Belgische onderdanen wordt 
opgelegd, wordt toegepast bij het onderzoek van hun recht, namelijk « het openen van een rust- of 
overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling ». 
 
 Zij zijn van mening dat dat verschil in behandeling dat enkel op de nationaliteit is gebaseerd, onbestaanbaar 
is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met artikel 191 van de Grondwet, 
alsook met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Uit het arrest Koua Poirrez van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vloeit immers voort dat 
niet op bijdragen berustende sociale prestaties de grondslag kunnen vormen voor een vermogensrecht en onder 
het toepassingsgebied van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens kunnen vallen, en dat in de niet op bijdragen berustende socialezekerheidsstelsels enkel zeer sterke 
overwegingen een verschil in behandeling op grond van de nationaliteit kunnen verantwoorden, wanneer de 
vreemdeling voldoende banden vertoont met het land waar hij verblijft. 
 
 Te dezen zijn de verzoekende partijen van mening dat zij een voldoende band met België vertonen : zij zijn 
ingeschreven in het bevolkingsregister, wat veronderstelt dat zij min of meer definitief in het land zijn gevestigd, 
en zij hebben een dochter van Belgische nationaliteit die sedert vele jaren in België verblijft. 
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 A.6.1.  In zijn memorie brengt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in herinnering dat het stelsel van de 
IGO tot doel heeft een minimuminkomen te verzekeren voor de betrokkene van wie de bestaansmiddelen 
onvoldoende blijken; het betreft een niet op bijdragen berustend socialezekerheidsstelsel, waarvan de toepassing 
niet op een bijdragevereiste berust, zodat dat stelsel niet op een verzekeringslogica maar wel op een logica van 
solidariteit berust : het is de gemeenschap die, via de belasting, de last van dat stelsel draagt. 
 
 A.6.2.  Het bij de wet van 22 maart 2001 ingevoerde stelsel heeft het in de wet van 1 april 1969 tot 
instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden bedoelde stelsel vervangen. 
 
 Met betrekking tot een niet op bijdragen berustend socialezekerheidsstelsel heeft de wetgever het voordeel 
van de IGO afhankelijk willen maken van het bestaan van voldoende banden met België. 
 
 Aanvankelijk bepaalde artikel 1 van de wet van 1 april 1969 dat het gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
enkel aan de personen van vreemde nationaliteit kon worden toegekend voor zover zij gedurende de vijf jaren 
vóór de datum van hun aanvraag in België hadden verbleven; daarenboven konden enkel de onderdanen van een 
land waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten of de staatlozen en vluchtelingen het 
gewaarborgd inkomen genieten. 
 
 Vervolgens werd de verblijfsvoorwaarde afgeschaft, en werd het voordeel van het gewaarborgd inkomen 
uitgebreid tot andere categorieën van personen van vreemde nationaliteit, met name op voorwaarde « dat te 
hunnen gunste een recht op een rust- of overlevingspensioen van werknemer of zelfstandige in België werd 
geopend »; in de wet van 22 maart 2001 is die categorie van personen op soortgelijke wijze opgenomen. 
 
 A.6.3.  Door de in artikel 4, 6°, bedoelde voorwaarde heeft de wetgever het voordeel van de IGO dus 
afhankelijk gemaakt van het feit dat men recht heeft op een rust- of overlevingspensioen – hoe gering ook - 
lastens een Belgische regeling en dus van het feit dat men in België heeft gewerkt of de rechthebbende is van een 
persoon die in België heeft gewerkt. 
 
 A.7.1.  De RVP is van mening dat het verschil in behandeling tussen de Belgische onderdanen en de 
personen van vreemde nationaliteit objectief en redelijk is verantwoord. 
 
 Het Hof aanvaardt immers, met betrekking tot een niet op bijdragen berustend en residuair 
socialezekerheidsstelsel, dat de wetgever het voordeel daarvan afhankelijk kan maken van het bestaan van een 
voldoende band met België. 
 
 Het staat aan de wetgever de voorwaarden vast te stellen die moeten worden vervuld om te oordelen of die 
voldoende band is aangetoond; hij beschikt in dat opzicht over een grote beoordelingsvrijheid, zodat het Hof de 
door de wetgever gemaakte keuze enkel zou kunnen afkeuren indien die vastgestelde voorwaarden kennelijk 
onredelijk waren. 
 
 A.7.2.  Te dezen baseert de in het geding zijnde bepaling het bestaan van voldoende banden met de 
gemeenschap niet op het administratieve statuut van de persoon van vreemde nationaliteit – namelijk zijn 
inschrijving in het vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister –, maar op het openen van een recht op een 
rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling. 
 
 Die voorwaarde houdt dus rechtstreeks verband met het in het geding zijnde stelsel en is niet kennelijk 
onredelijk. 
 
 De IGO vormt immers een sociale prestatie die aan ouderen wordt toegekend na het vervullen van de 
beroepsloopbaan. Om het bestaan van een voldoende band van de aanvrager met België aan te tonen, kan de 
wetgever dan ook legitiem vereisen dat de aanvrager in België heeft gewerkt of de rechthebbende is van een 
persoon die in België heeft gewerkt. 
 
 Voor het overige heeft de wetgever, in tegenstelling tot wat de prejudiciële vraag zou kunnen laten 
doorschemeren, geen onderscheid willen maken naargelang de persoon van vreemde nationaliteit in het 
vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister is ingeschreven; in beide gevallen immers wordt vereist, maar 
volstaat het dat een recht op het pensioen krachtens een Belgische regeling is geopend ten aanzien van de 
aanvrager. 
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 A.7.3.  De in het geding zijnde bepaling heeft daarenboven geen onevenredige gevolgen ten opzichte van 
het nagestreefde doel. 
 
 De redenering van het Hof in zijn arrest nr. 92/2004 inzake tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap kan te dezen worden gevolgd : de personen van vreemde nationaliteit die niet voldoen aan de 
vastgestelde voorwaarden, worden niet in staat van behoeftigheid gelaten, aangezien zij zich tot de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn kunnen richten en een leefloon of maatschappelijke dienstverlening 
toegekend kunnen krijgen. 
 
 A.8.1.  Noch het arrest Koua Poirrez van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, noch het arrest 
nr. 153/2007 maken het mogelijk om die analyse tegen te spreken. 
 
 In die arresten was immers een verschil in behandeling in het geding dat uitsluitend op de nationaliteit was 
gebaseerd, wat niet kan worden vergeleken met de situatie te dezen : de personen van vreemde nationaliteit 
worden niet uitgesloten van het voordeel van de IGO, zij kunnen het genieten, maar voor zover zij een 
voldoende band met België bewijzen door een rust- of overlevingspensioen lastens een Belgische regeling te 
genieten. 
 
 Bovendien zijn de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter niet door even sterke banden met 
België verbonden als in het kader van de zaak Koua Poirrez : de verzoekende partijen hebben hun IGO-aanvraag 
immers op 21 februari 2008 ingediend, terwijl zij pas sinds 22 januari 2008 in het bevolkingsregister zijn 
ingeschreven, zonder dat de omstandigheid dat zij een gemeenschappelijk kind hebben dat de Belgische 
nationaliteit heeft verkregen relevant is. 
 
 Ten slotte heeft het Hof, in het arrest nr. 153/2007, geredeneerd naar analogie met de wet van 26 mei 2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie die, krachtens artikel 3, 3°, ervan, van toepassing is op de in 
het bevolkingsregister ingeschreven vreemdelingen. Te dezen wordt het criterium met betrekking tot de 
inschrijving in het bevolkingsregister evenwel niet in de in het geding zijnde bepaling vermeld. 
 
 A.8.2.  De RVP besluit dat de door de wetgever gemaakte keuze niet kennelijk onredelijk is aangezien het 
om sociale prestaties gaat die bestemd zijn voor ouderen teneinde hun de mogelijkheid te bieden over een 
voldoende inkomen te beschikken na het vervullen van hun beroepsloopbaan. 
 
 Voor het overige staat het niet aan het Hof een criterium dat verband zou houden met de inschrijving van 
de aanvrager in het bevolkingsregister, in de plaats te stellen van het door de wetgever vastgestelde criterium; 
een dergelijke indeplaatsstelling zou trouwens tot gevolg hebben dat personen die, vandaag, het in het geding 
zijnde stelsel kunnen genieten daar zij houder zijn van een recht op een pensioen krachtens een Belgische 
regeling, van dat stelsel worden uitgesloten. 
 
 A.9.  In zijn memorie van antwoord brengt de Ministerraad in herinnering dat het Hof, in het arrest 
nr. 92/2004 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap, en in het arrest nr. 62/2009 
betreffende het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, reeds heeft geoordeeld dat het op zich niet onwettig is 
om de toekenning van een niet op bijdragen berustend socialezekerheidsstelsel afhankelijk te maken van het 
bestaan van een voldoende band met België. 
 
 Te dezen baseert de in het geding zijnde bepaling het bestaan van voldoende banden met de gemeenschap 
op het openen van een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling. 
 
 Aangezien het stelsel enkel residuair is, het niet op bijdragen berust en het de personen van vreemde 
nationaliteit niet verhindert om zich tot de OCMW’s te richten teneinde maatschappelijke dienstverlening 
toegekend te krijgen, is die voorwaarde die ertoe strekt een voldoende band met de gemeenschap te waarborgen, 
niet kennelijk onredelijk ten opzichte van de doelstellingen van de wetgever. 
 

 



 8

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over artikel 4 van de wet van 22 maart 2001 

tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (hierna : de wet van 22 maart 2001), 

vóór de wijziging ervan bij de wet van 6 mei 2009, dat bepaalt : 

 

 « De gerechtigde op de inkomensgarantie moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben 
en tot één van de volgende categorieën van personen behoren : 
 
 1°  de personen die de Belgische nationaliteit bezitten; 
 
 2°  de personen die onder toepassing vallen van de Verordening E.E.G. nr. 1408/71 van 
14 juni 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de 
sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen; 
 
 3°  de staatlozen die onder toepassing vallen van het Verdrag betreffende de status van 
staatlozen, ondertekend te New York op 28 september 1954 en goedgekeurd door de wet van 
12 mei 1960; 
 
 4°  de vluchtelingen bedoeld in artikel 49 van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen; 
 
 5°  de onderdanen van een land waarmee België terzake een 
wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten of het bestaan van een feitelijke wederkerigheid 
heeft erkend; 
 
 6°  de personen van buitenlandse nationaliteit op voorwaarde dat een recht op een rust- of 
overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling werd geopend. 
 
 Voor de toepassing van deze wet wordt de persoon met onbepaalde nationaliteit 
gelijkgesteld met de staatloze. 
 
 De Koning kan de toepassing van deze wet, onder de door Hem bepaalde voorwaarden, 
uitbreiden tot andere categorieën van personen dan die bedoeld in het eerste lid, die hun 
hoofdverblijfplaats in België hebben ». 
 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van die bepaling met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 191 

ervan, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 

van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 
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 B.3.1.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing en de bewoordingen van de 

prejudiciële vraag blijkt dat het Hof wordt ondervraagd over het verschil in behandeling dat 

door de in het geding zijnde bepaling zou zijn ingevoerd tussen twee groepen van ouderen die 

wettig in België verblijven : enerzijds, de in het bevolkingsregister ingeschreven ouderen van 

vreemde nationaliteit die niet behoren tot een van de categorieën die in de in het geding zijnde 

bepaling zijn opgesomd en, anderzijds, de personen die behoren tot een van de zes categorieën 

die in de in het geding zijnde bepaling worden beoogd. 

 

 De vreemdelingen van de eerste groep kunnen, in tegenstelling tot de Belgen en de 

vreemdelingen van de tweede groep, de voormelde inkomensgarantie voor ouderen (hierna : 

IGO) slechts genieten « op voorwaarde dat een recht op een rust- of overlevingspensioen 

krachtens een Belgische regeling werd geopend » (artikel 4, 6°), terwijl die voorwaarde niet 

geldt voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 4, 1° tot 5°, van de wet van 

22 maart 2001. 

 

 B.3.2.  In antwoord op de vragen die het Hof heeft gesteld, hebben de verzoekende 

partijen voor de verwijzende rechter laten weten dat de verzoeker op 22 oktober 2009 de 

Belgische nationaliteit heeft verkregen op grond van artikel 12bis, 3°, van het Wetboek van 

de Belgische nationaliteit, maar dat over het verzoek tot het verkrijgen van de Belgische 

nationaliteit dat de verzoekster op 16 november 2009 indiende, nog geen beslissing werd 

genomen. 

 

 B.4.1.  De inkomensgarantie voor ouderen behoort tot de residuaire 

socialezekerheidsprestaties die worden toegekend op grond van een onderzoek naar de 

bestaansmiddelen van de aanvrager. Krachtens artikel 3 van de voormelde wet « [wordt] de 

inkomensgarantie gewaarborgd aan de personen die ten minste vijfenzestig jaar oud zijn ». 

 

 De wet van 22 maart 2001 vervangt de regeling die werd ingevoerd bij de wet van 1 april 

1969 « tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden » (hierna : de wet van 

1 april 1969), teneinde de wetgeving aan te passen aan de recente economische, 

maatschappelijke en sociale ontwikkelingen, door ervoor te zorgen dat « het recht op 

inkomensgarantie voor ouderen wordt geïndividualiseerd » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, 

DOC 50-0934/003, p. 5). 
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 B.4.2.  Artikel 4 van de wet van 22 maart 2001 neemt op identieke wijze de inhoud over 

van artikel 1 van de wet van 1 april 1969, in de redactie die eraan werd gegeven bij de wet 

van 20 juli 1991.  

 

 B.5.1.  Het voordeel van de IGO was oorspronkelijk bij artikel 1, § 2, van de wet van 

1 april 1969 beperkt tot de Belgen, de vluchtelingen, de staatlozen en de onderdanen van een 

land waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst had afgesloten; bovendien moest de 

gerechtigde die geen Belg was, gedurende de laatste vijf jaar vóór de aanvraag werkelijk in 

België hebben verbleven. 

 

 Door die verblijfsvoorwaarde « wordt in hoofde van de niet-Belg het bewijs geleverd van 

een gehechtheid aan het land dat hem een inkomen waarborgt » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1968, 

nr. 134/1, p. 5). 

 

 B.5.2.  Het voordeel van de IGO werd vervolgens bij de wet van 8 augustus 1980 

uitgebreid tot « elk ander persoon van vreemde nationaliteit op voorwaarde dat een recht op 

een rust- of overlevingspensioen van werknemer in België werd geopend », waarbij die 

uitbreiding beantwoordde « aan de aanbeveling van de Commissie van deskundigen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie omtrent de toepassing voor België van artikel 6, § 1, b, van 

de Overeenkomst nr. 97 betreffende de migrerende arbeiders, door België bekrachtigd op 

27 juli 1953 » (Parl. St., Kamer, 1979-1980, nr. 323/1, p. 27). 

 

 Het koninklijk besluit nr. 417 van 16 juli 1986 tot wijziging van de wet van 1 april 1969 

tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden heeft het voordeel van de IGO 

eveneens uitgebreid tot de onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische 

Gemeenschap (thans : Europese Unie), en heeft bepaald dat de voorwaarde van verblijfsduur 

van dan af op dezelfde wijze zou gelden voor Belgen en voor vreemdelingen. 

 

 B.5.3.  Het voordeel van de IGO werd vervolgens bij de wet van 20 juli 1991 uitgebreid 

tot de personen van vreemde nationaliteit ten gunste van wie een recht op een rust- of 

overlevingspensioen van zelfstandige – en niet langer enkel van werknemer – in België werd 

geopend, « om billijkheidsredenen » (Parl. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1374/1, p. 22), terwijl 

de voorwaarde van verblijfsduur werd afgeschaft om de regeling conform te maken aan het 

gemeenschapsrecht (ibid., p. 21). 
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 B.5.4.  De geleidelijke uitbreiding van het personele toepassingsgebied van het stelsel van 

de IGO werd vanuit een tweevoudig perspectief doorgevoerd : voldoen aan de vereisten die 

voortvloeien uit de internationale verbintenissen van België en de vereiste opleggen dat men 

een band moet hebben met het land alsmede gelijke tred houden met het stelsel van het 

bestaansminimum, met dat van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en met 

dat van de gewaarborgde gezinsbijslag.  

 

 B.5.5.  De wet van 22 maart 2001 heeft de in artikel 1 van de wet van 1 april 1969 

beoogde categorieën van gerechtigden zonder wijziging overgenomen. 

 

 Wat de nationaliteitsvoorwaarde betreft, werd in de parlementaire voorbereiding van de 

wet van 22 maart 2001 vastgesteld : 

 

 « De personen van vreemde nationaliteit, die geen vluchteling of staatloze zijn, die geen 
recht hebben op een pensioen krachtens een Belgisch stelsel en die geen onderdaan zijn van 
een lidstaat van de Europese Unie of van een land waarmee België een 
wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten dan wel het bestaan van een feitelijke 
wederkerigheid heeft erkend, kunnen geen aanspraak maken op de inkomensgarantie. 
 
 Dat geldt bijvoorbeeld voor de ingezetenen van Zuid-Afrika of van bepaalde Aziatische 
landen » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-0934/003, pp. 27-28). 
 

 Wat betreft de voorwaarde dat een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens 

een Belgische regeling werd geopend, werd op het volgende gewezen :  

 

 « Dat wil zeggen dat iemand die niet de Belgische nationaliteit heeft, en van waar ook ter 
wereld komt, maar die hier reeds gewerkt heeft - ooit eens, kort - dat recht kan openen » 
(Integraal Verslag, Kamer, CRIV 50 PLEN 104, vergadering van dinsdag 23 januari 2001, 
p. 16). 
 

 B.5.6.  Ten slotte werden de categorieën van IGO-gerechtigden bij de artikelen 110 en 

111 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen nog uitgebreid met « de 

onderdanen van een Staat die partij is bij het Europees Sociaal Handvest van de Raad van 

Europa, ondertekend te Turijn op 18 oktober 1961 en goedgekeurd door de wet van 11 juli 

1990 » (artikel 4, 7°, van de wet van 22 maart 2001), uitbreiding die in werking zal treden op 

een door de Koning bepaalde datum. 
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 Die wijziging heeft dus geen gevolgen voor het onderzoek van het Hof. 

 

 B.6.  Door te bepalen, in artikel 4, 6°, van de wet van 22 maart 2001, dat de ouderen van 

buitenlandse nationaliteit die niet behoren tot de categorieën die in artikel 4, 2° tot 5°, worden 

beoogd, de IGO slechts genieten indien ten aanzien van hen een recht op een rust- of 

overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling werd geopend, heeft de wetgever het 

voordeel van de IGO willen voorbehouden voor de ouderen van buitenlandse nationaliteit die 

hetzij in België hebben gewerkt, hetzij de rechthebbenden zijn van personen die in België 

hebben gewerkt. 

 

 Daaruit volgt dat, voor de ouderen van buitenlandse nationaliteit die niet behoren tot de 

categorieën die in artikel 4, 2° tot 5°, worden beoogd, de toekenning van de IGO afhangt van 

een voorwaarde die verbonden is met het bestaan van een beroepsloopbaan in België, en die 

niet geldt voor de andere categorieën van gerechtigden vermeld in artikel 4 van de wet van 

22 maart 2001. 

 

 B.7.  Om te antwoorden op de prejudiciële vraag dient het Hof bijgevolg het verschil in 

behandeling te onderzoeken tussen, enerzijds, de Belgen en de vreemdelingen die worden 

beoogd in artikel 4 , 1° tot 5°, die het voordeel van de IGO kunnen genieten enkel omdat zij 

tot één van de opgesomde categorieën behoren en, anderzijds, de personen van buitenlandse 

nationaliteit die niet behoren tot de categorieën die in artikel 4, 2° tot 5°, worden beoogd, en 

die het voordeel van de IGO slechts kunnen genieten op voorwaarde dat « een recht op een 

rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische regeling werd geopend ». 

 

 B.8.1.  Artikel 191 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de 
bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet gestelde 
uitzonderingen ». 
 

 B.8.2.  Op grond van die bepaling kan een verschil in behandeling dat een vreemdeling 

benadeelt alleen bij een wetskrachtige norm worden ingevoerd. Die bepaling heeft niet tot doel 

de wetgever ertoe te machtigen, wanneer hij een dergelijk verschil in het leven roept, zich eraan 

te onttrekken de in de Grondwet verankerde fundamentele beginselen in acht te nemen. Uit 
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artikel 191 vloeit dus geenszins voort dat de wetgever, wanneer hij een verschil in behandeling 

ten nadele van vreemdelingen invoert, niet erover moet waken dat dit verschil niet 

discriminerend is, ongeacht de aard van de in het geding zijnde beginselen. 

 

 B.9.  Tot de rechten en vrijheden die door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden 

gewaarborgd, behoren de rechten en vrijheden die voortvloeien uit internationale 

verdragsbepalingen die België binden. 

 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Het genot van de rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, is verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status ». 
 

 B.10.1.  Gelet op het niet-contributieve karakter van het stelsel van de IGO, vermocht de 

wetgever het voordeel ervan afhankelijk te stellen van het bestaan van een voldoende sterke 

band met België, en vermocht hij, wat het genot betreft van een sociale prestatie die 

uitsluitend met belastinggeld wordt gefinancierd, die band te gronden op het bestaan van een 

beroepsloopbaan die een deelname veronderstelt aan de financiering van de gevraagde 

prestatie. 

 

 B.10.2.  Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat de voorwaarde dat 

een recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens het Belgische recht werd geopend, 
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enkel geldt voor de residuaire categorie van de vreemdelingen die niet behoren tot de 

categorieën bedoeld in artikel 4, 2° tot 5°, van de wet van 22 maart 2001. 

 

 De in artikel 4, 6°, beoogde vreemdelingen bevinden zich echter, wat het voordeel van 

een niet-contributieve sociale prestatie betreft, in een situatie die verschillend is van die van 

de andere in artikel 4 vermelde categorieën van vreemdelingen.  

 

 Zo wordt bij het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van 

vluchtelingen en bij het Verdrag van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen, 

aan de vluchtelingen en staatlozen een bijzonder statuut toegekend dat voor de Staten de 

principiële verplichting doet ontstaan, onder meer op het vlak van sociale zekerheid, om ze op 

dezelfde wijze te behandelen als de onderdanen; de toekenning van het voordeel van de IGO 

aan de vluchtelingen en de staatlozen (artikel 4, 3° en 4°) vloeit voort uit de internationale 

verbintenis, die België heeft aangegaan, om die personen een bijzonder statuut toe te kennen. 

 

 Ook de migrerende werknemers die onderdaan zijn van de Europese Unie, alsook hun 

gezinsleden (artikel 4, 2°), en de onderdanen van landen waarmee België een 

wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten (artikel 4, 5°), genieten die identieke 

behandeling; het voordeel van de IGO is in die context niet alleen gegrond op een 

internationale verbintenis, maar eveneens op wederkerigheid (zie EHRM, 16 maart 2010, 

Carson en anderen t. Verenigd Koninkrijk, §§ 87-90). 

 

 Het voordeel van de IGO wordt aldus, zonder enige andere administratieve voorwaarde, 

enkel toegekend aan de Belgen en aan de vreemdelingen ten aanzien van wie België zich 

uitdrukkelijk heeft verbonden op grond van een ter zake geldend internationaal verdrag. 

 

 B.10.3.  Ook al volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM, 30 september 2003, Koua Poirrez t. Frankrijk, en beslissing, 6 juli 2005, Stec 

t. Verenigd Koninkrijk) dat het voordeel van een niet-contributieve sociale prestatie tot het 

toepassingsgebied behoort van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, zodat de vreemdelingen die behoren tot de residuaire 

categorie bedoeld in artikel 4, 6°, wat het voordeel van de IGO betreft, zich op de 

inachtneming van die bepaling, in samenhang met artikel 14 van dat Verdrag, kunnen 

beroepen, toch is een verschil in behandeling tussen onderdanen en vreemdelingen niet 
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onbestaanbaar met die verdragsbepalingen wanneer het wordt verantwoord door « zeer sterke 

overwegingen ». 

 

 B.10.4.  In dat verband dient te worden opgemerkt dat de in B.4 en B.5 vermelde 

geleidelijke uitbreiding van het aantal categorieën van IGO-gerechtigden, gekoppeld aan de 

afschaffing van de voorwaarde van een voorafgaand verblijf van vijf jaar in België, aantoont 

dat de wetgever ter zake heeft geopteerd voor een precieze aanduiding van de categorieën van 

vreemdelingen tegenover wie België internationale verplichtingen heeft, zonder echter af te 

zien van een controle van de gevolgen van die uitbreiding voor de overheidsfinanciën. 

 

 Zo werd in de parlementaire voorbereiding van de in B.5.6 vermelde wet van 6 mei 2009 

vastgesteld dat men moest « voorkomen dat wegens de uiteenlopende wetgeving van Staten 

die elkaars buurlanden zijn, bepaalde mogelijkheden ontstaan voor mensen die van die 

voordelige situatie willen profiteren » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1786/18, p. 15). 

 

 De minister onderstreepte bijgevolg dat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de 

IGO tot de onderdanen van de Staten die partij zijn bij het Europees Sociaal Handvest, « een 

budgettaire weerslag heeft die nog moet worden geraamd en waarvan de kosten nog moeten 

worden bepaald » en dat, « zodra de cijfers bekend zijn, […] bij een koninklijk besluit de 

datum van inwerkingtreding van de maatregel [kan] worden vastgesteld » (ibid.). 

 

 B.10.5.  Rekening houdend met, enerzijds, het niet-contributieve karakter van de IGO en, 

anderzijds, de keuze van de wetgever om ter zake een geleidelijke uitbreiding door te voeren 

van het aantal categorieën van IGO-gerechtigde vreemdelingen, zijn er zeer sterke 

overwegingen die een redelijke verantwoording bieden voor het feit dat van de vreemdelingen 

die tot geen enkele van de categorieën bedoeld in artikel 4, 2° tot 5°, behoren, een voldoende 

sterke band met België wordt vereist, hetgeen inhoudt dat ten aanzien van hen een recht op 

een rust- of overlevingspensioen krachtens de Belgische regeling werd geopend. Het staat niet 

aan het Hof die voorwaarde te vervangen door een criterium dat enkel zou zijn gegrond op het 

administratief statuut van de aanvrager van buitenlandse nationaliteit, te weten zijn 

inschrijving in het bevolkingsregister. 

 

 B.11.  Voor het overige is die voorwaarde niet onevenredig, vermits de vreemdelingen 

die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en die geen recht hebben op de IGO, krachtens 
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artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, wel recht hebben op maatschappelijke dienstverlening die wordt 

toegekend teneinde eenieder in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 

menselijke waardigheid, en vermits de bijzondere leeftijdsgebonden behoeften een element 

vormen dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in aanmerking moeten nemen 

wanneer hun om tegemoetkoming wordt verzocht, met name door het bedrag van de 

maatschappelijke dienstverlening aan te passen aan dat van de IGO. 

 

 B.12.  Rekening houdend met wat is gezegd in B.11 dient de prejudiciële vraag 

ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4, 6°, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 

ouderen schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 191 ervan, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

10 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4687 

 
 

Arrest nr. 70/2010 
van 23 juni 2010 

 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 

« houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van 

de verbinding ‘ Parc-Sud ’ van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 

17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen 

belang bestaan », ingesteld door de stad Charleroi en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 april 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 april 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring van 
de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding ‘ Parc-Sud ’ van 
de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele 
vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » (bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2009) door de stad Charleroi, vertegenwoordigd met 
toepassing van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie door 
de hierna genoemde personen, en door de hierna genoemde personen handelend uit eigen 
naam : André Lierneux, wonende te 6000 Charleroi, Quai de Brabant 25, Jean-Noël 
Lorsignol, wonende te 6000 Charleroi, rue du Pont Neuf 3, Henri Prevot, wonende te 
6000 Charleroi, rue de Marcinelle 91, Paul Catoir, wonende te 6000 Charleroi, rue du 
Collège 9, Jean-Claude Nackers, wonende te 6032 Charleroi, rue Hector Denis 83, en Alain 
Pelgrims, wonende te 6032 Charleroi, rue du Mayeuri 18/55. 
 
 De vordering tot schorsing van hetzelfde decreet, ingediend door dezelfde verzoekende 
partijen, is verworpen bij het arrest nr. 126/2009 van 16 juli 2009, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009. 
 
 Bij beschikking van 19 oktober 2009 heeft de voorzitter de verzoekende partijen 
uitgenodigd een memorie van antwoord aan het Hof te richten ter beantwoording van de 
memories die voorafgaand aan de terechtzitting over de vordering tot schorsing waren 
ingediend door de Waalse Regering, de stad Charleroi, vertegenwoordigd door haar 
gemeentecollege, en de nv van publiek recht « Société régionale wallonne du Transport » 
(SRWT), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 5000 Namen (Jambes), avenue du 
Gouverneur Bovesse 96. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 
 
 De Waalse Regering, de stad Charleroi, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege, en 
de nv van publiek recht « Société régionale wallonne du Transport » (SRWT) hebben 
memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 29 april 2010 heeft het Hof, 
 
 na de partijen te hebben uitgenodigd in een uiterlijk op 12 mei 2010 in te dienen 
aanvullende memorie, waarvan zij binnen dezelfde termijn een afschrift uitwisselen, hun 
opmerkingen te kennen te geven over de weerslag van de prejudiciële vragen die het Hof in 
het arrest nr. 30/2010 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesteld, op de 
behandeling van onderhavig beroep, 
 
 de zaak in gereedheid verklaard en de dag van de terechtzitting bepaald op 19 mei 2010, 
enkel wat de voormelde vraag betreft. 
 
 De nv van publiek recht « Société régionale wallonne du Transport » (SRWT), de Waalse 
Regering, de stad Charleroi, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege, en de verzoekende 
partijen hebben aanvullende memories ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. E. Morati loco Mr. A. Delvaux en Mr. N. Van Damme, advocaten bij de balie te 
Luik, voor de stad Charleroi, vertegenwoordigd door haar gemeentecollege; 
 
 .  Mr. F. Guérenne, advocaat bij de balie te Nijvel, loco Mr. F. Haumont, advocaat bij de 
balie te Brussel, voor de Waalse Regering en voor de nv van publiek recht « Société régionale 
wallonne du Transport » (SRWT); 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In antwoord op de beschikking tot ingereedheidbrenging waarin hen is verzocht aan het Hof hun 
opmerkingen mee te delen over de weerslag van de prejudiciële vragen die in het arrest nr. 30/2010 aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie zijn gesteld, op de behandeling van het onderhavige beroep, hebben de 
partijen een aanvullende memorie ingediend. 
 
 A.2.  De Waalse Regering en de « SRWT », tussenkomende partij, zijn van mening dat enkele van de in het 
arrest nr. 30/2010 gestelde vragen een weerslag zouden kunnen hebben op de onderhavige procedure; zij 
gedragen zich in dat verband dus naar de wijsheid van het Hof. 
 
 De stad Charleroi, tussenkomende partij vertegenwoordigd door haar gemeentecollege, is van mening dat 
de in het arrest nr. 30/2010 gestelde vragen duidelijk een weerslag zullen hebben op de analyse van het 
onderhavige beroep; zij stelt het Grondwettelijk Hof voor in de onderhavige zaak vier prejudiciële vragen te 
stellen (de vragen 2a, 2b, 3a en 3b die in het arrest nr. 30/2010 zijn gesteld). 
 
 A.3.  De verzoekers zijn ten slotte van mening dat de pertinentie van de in het kader van het arrest 
nr. 30/2010 gestelde vragen alleen moet worden onderzocht indien het Hof zou besluiten dat het eerste middel 
afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels ongegrond is. 
 
 Bovendien is het tweede middel afgeleid uit de rechtstreekse schending van artikel 23 van de Grondwet, dat 
dus moet worden onderzocht zonder stil te staan bij de omvang van het toepassingsgebied van het Verdrag van 
Aarhus. Een omweg via het Hof van Justitie van de Europese Unie zou dus alleen vereist zijn indien het Hof aan 
het fundamentele recht op de bescherming van een gezond leefmilieu, verankerd in artikel 23 van de Grondwet, 
geen autonome draagwijdte toekent. Dezelfde redenering geldt voor de beoordeling van het vierde middel, 
afgeleid uit de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, dat niet verwijst naar de inhoud 
van artikel 9 van het Verdrag van Aarhus. 
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 In ondergeschikte orde gedragen de verzoekers zich naar de wijsheid van het Hof, onder voorbehoud dat de 
vijfde en de zesde prejudiciële vraag die in het arrest nr. 30/2010 worden gesteld, niet relevant zijn voor het 
onderhavige geval. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen het decreet van 3 april 2009 « houdende 

goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding 

‘ Parc-Sud ’ van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 

betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » 

(hierna : decreet van 3 april 2009). 

 

 Het enige artikel van dat decreet bepaalt :  

 

 « De stedenbouwkundige vergunning die op 18 februari 2009 bij ministerieel besluit aan 
de ‘ Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.) ’ (Waalse Gewestelijke 
Vervoersmaatschappij) afgegeven werd met het oog op de aanleg van de verbinding ‘ Parc-
Sud ’ van de lichte metro van Charleroi (M.L.C.) met bouw van een brug op de Samber, van 
een lijn tot het Zuidstation en van een rotonde (Olof Palme) wordt goedgekeurd ». 
 

 B.2.1.  Op 11 december 2006 is aan de « Société régionale wallonne du Transport » 

(SRWT) een stedenbouwkundige vergunning verstrekt om de metroring rond de stad 

Charleroi te voltooien. 

 

 B.2.2.  Die vergunning heeft het voorwerp uitgemaakt van een vordering tot schorsing en 

een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State, ingesteld door handelaars van de stad 

Charleroi, particulieren en vennootschappen, waaronder de eerste drie individuele verzoekers 

in het kader van de onderhavige procedure. 

 

 Zij bekritiseerden voor de Raad van State met name lacunes in het milieueffectenrapport 

en het feit dat geen rekening is gehouden met de bezwaren die in het kader van het openbaar 

onderzoek zijn geformuleerd.  

 

 De vordering tot schorsing is verworpen bij het arrest nr. 185.702 van 14 augustus 2008, 

wegens het niet aantonen van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 
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 In het kader van de vernietigingsprocedure heeft de eerste auditeur in zijn verslag, 

neergelegd op 21 januari 2009, het eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 129 

van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (hierna : 

WWROSP), gegrond geacht, in zoverre het besluit van de gemeenteraad voorafgaand aan de 

toekenning van de bestreden vergunning geen rekening zou hebben gehouden met bepaalde 

varianten van het project; hij heeft de andere middelen bijgevolg niet onderzocht. 

 

 B.2.3.  Parallel met dat beroep hebben de zes individuele verzoekers in het kader van de 

onderhavige procedure voor de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, namens de stad 

Charleroi, met toepassing van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke 

democratie, een vordering tot staking inzake leefmilieu ingesteld op grond van artikel 1 van 

de wet van 12 januari 1993 « betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het 

leefmilieu ».  

 

 De vordering tot staking is ontvankelijk, maar niet gegrond verklaard en tegen die 

beslissing is voor het Hof van Beroep te Bergen hoger beroep ingesteld. 

 

 B.3.  Bij ministerieel besluit van 18 februari 2009 heeft de minister de beslissing van 

11 december 2006 ingetrokken en aan de « SRWT » een stedenbouwkundige vergunning 

verstrekt.  

 

 In de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt uiteengezet :  

 

 « Teneinde zoveel mogelijk de stopzetting van de werken te voorkomen, bepaalt het 
ministerieel besluit van 18 februari 2009 dat de intrekking van de handeling pas in werking 
treedt op de datum waarop de bekrachtiging van de nieuwe vergunning wordt 
bekendgemaakt » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 933/2, p. 4). 
 

 B.4.  Na melding te hebben gemaakt van het verslag van de eerste auditeur van de Raad 

van State die tot een formele onwettigheid van de op 11 december 2006 verstrekte vergunning 

besluit, wordt de context in de memorie van toelichting van het decreet van 3 april 2009 als 

volgt verduidelijkt :  

 

 « De gemeenteraad van Charleroi heeft op 16 februari 2009 het initiatief genomen om te 
beraadslagen over de verkeersaangelegenheden met betrekking tot de onderhavige 
stedenbouwkundige vergunning. 
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 De theorie van de intrekking van de administratieve handelingen maakt het elke 
administratieve overheid mogelijk een administratieve handeling in te trekken die rechten 
doet ontstaan tot de sluiting van de debatten wanneer zij wordt bestreden voor de Raad van 
State.  
 
 De gemeenteraad heeft de door de eerste auditeur van de Raad van State in zijn verslag 
aangevoerde onwettigheid gecorrigeerd. Onder die voorwaarden kan de administratieve 
overheid de stedenbouwkundige vergunning van 11 december 2006 intrekken en een nieuwe 
stedenbouwkundige vergunning met hetzelfde voorwerp verstrekken.  
 
 Bij ministerieel besluit de dato 18 februari 2009 wordt de op 11 december 2006 
verstrekte stedenbouwkundige vergunning ingetrokken en opnieuw onder voorwaarden 
verstrekt.  
 
 Overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 wordt de op 18 februari 2009 verstrekte 
stedenbouwkundige vergunning dus voorgelegd aan het Parlement met het oog op de 
bekrachtiging ervan door dat laatstgenoemde » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, 
nr. 933/1, p. 2). 
 

 De minister heeft eveneens uiteengezet : 

 

 « De uitbreiding van de metro van Charleroi en de ontwikkeling van een nieuwe 
mobiliteit in Charleroi vertegenwoordigen investeringen van 105 miljoen euro. De sluiting 
van de ring vormt op zich een investering van 24,5 miljoen euro, dat is bijna een vierde van 
de totale investering. 
 
 Die investeringen dragen onbetwistbaar bij tot de vermindering van het energieverbruik 
en de uitstoot van CO2, proces waaraan het Waalse Gewest deelneemt » (Parl. St., Waals 
Parlement, 2008-2009, nr. 933/2, p. 3). 
 

 B.5.  Bij arrest nr. 193.238 van 12 mei 2009 heeft de Raad van State het beroep tot 

nietigverklaring van de vergunning van 11 december 2006 verworpen, overwegende dat het 

beroep, gelet op het bestreden decreet, « zonder voorwerp » was geworden. 

 

 B.6.  Het beroep tot vernietiging is ingesteld door zes inwoners van de stad Charleroi die, 

enerzijds, uit eigen naam en, anderzijds, namens de stad Charleroi handelen met toepassing 

van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie.  

 

 Artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie, dat de enige 

bepaling is van de afdeling met als titel « Uitoefening door een belastingplichtige van de 

rechtsvorderingen die aan de gemeente toebehoren », bepaalt : 
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 « Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een 
of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidsstelling 
aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de 
veroordelingen die mochten worden uitgesproken. 
 
 De gemeente kan ten aanzien van het geding geen dading treffen zonder medewerking 
van de inwoner of de inwoners die het geding in haar naam heeft hebben uitgevoerd ». 
 

 B.7.1.  In hun eerste middel, dat is afgeleid uit de schending van artikel 160 van de 

Grondwet, alsook van artikel 19, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, verwijten de verzoekers de Waalse decreetgever de Raad van State zijn 

bevoegdheid te ontnemen. 

 

 B.7.2.  In hun tweede middel, dat is afgeleid uit de schending van artikel 23 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 1 en 9, leden 2 of 4, van het Verdrag van 

Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en 

toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, zijn de verzoekers van mening dat het 

bestreden decreet het recht op toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden aantast, 

doordat het verhindert dat beroep wordt ingesteld om de materiële en formele rechtmatigheid 

van de verstrekte vergunning te bestrijden, of op zijn minst de standstill-verplichting schendt 

die inzake bescherming van een gezond leefmilieu geldt. 

 

 B.7.3.  Het derde middel, waarin een aantasting van het recht op een eerlijk proces en van 

het beginsel van de wapengelijkheid wordt aangevoerd door de inmenging van de wetgevende 

macht in hangende jurisdictionele procedures, is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 

11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens en met artikel 9, lid 4, van het voormelde Verdrag van Aarhus. 

 

 B.7.4.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 13 en 23 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 127 van het WWROSP, met artikel 9 van 

het voormelde Verdrag van Aarhus, met de artikelen 14 en 17 van de gecoördineerde wetten 

van 12 januari 1973 op de Raad van State en met artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 

betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.
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De verzoekers verwijten de decreetgever een discriminatie in te voeren tussen de 

rechtsonderhorigen die zijn betrokken bij een project dat is aangenomen op grond van de 

procedure van artikel 127 van het WWROSP, en diegenen die zijn betrokken bij een project 

dat is toegestaan volgens die procedure, die door de decreetgever is geconsolideerd. 

 

 B.8.1.  Zoals het opschrift aangeeft, is het decreet van 3 april 2009 genomen met 

toepassing van het decreet van 17 juli 2008 « betreffende enkele vergunningen waarvoor er 

dringende redenen van algemeen belang bestaan » (hierna : decreet van 17 juli 2008). 

 

 B.8.2.  Het bestreden decreet is een van de drie decreten die tot hiertoe zijn genomen 

volgens de procedure die is bepaald bij de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008. 

 

 B.9.1.  De artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008 voeren een procedure sui 

generis in na afloop waarvan de decreetgever zich de bevoegdheid voorbehoudt om de 

stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de globale vergunningen met 

betrekking tot bepaalde categorieën van handelingen en werken die limitatief zijn opgesomd 

in artikel 1 van het decreet te verlenen.  

 

 B.9.2.  Die artikelen bepalen : 

 

 « Artikel 1.  De dringende redenen van algemeen belang zijn aangetoond voor de 
toekenning van de stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de globale 
vergunningen met betrekking tot volgende handelingen en werken : 
 
 1°  volgende handelingen en werken voor de inrichting van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens Luik-Bierset en Charleroi-Brussels South : 
 
 a)  wat betreft de luchthaven Luik-Bierset : 
 
 -  de uitbreiding van de vrachtzone Noord voor de vliegtuigparkings en de toekomstige 
vrachthallen; 
 
 -  de randweg en de zuidelijke taxibaan; 
 
 -  de vestiging van de vierde tank van het oliepark; 
 
 -  het TGV-vrachtstation; 
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-  de uitbreiding van de voertuigenparking bezuiden de autosnelweg; 
 
 -  het toekomstige kantoorgebouw; 
 
 b)  wat betreft de luchthaven Charleroi-Brussels South : 
 
 - de verlenging van de baan, met inbegrip van de oprijwegen en de verlenging van de 
noordelijke taxibaan daartussen in; 
 
 - de verkeerstoren en de radar; 
 
 - de uitbreiding van de vliegtuigparking; 
 
 - de aanleg van de ontdooiingsruimtes; 
 
 - de wegverbinding R3-luchthaven; 
 
 - de ringweg en de zuidelijke taxibaan; 
 
 - de uitbreiding van het luchthavenstation; 
 
 - de uitbreiding van de voertuigenparking; 
 
 - het spoorwegstation en de spoorwegeninfrastructuren; 
 
 2°  ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale 
overheid, het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het 
meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de N.M.B.S., de handelingen en werken op het 
grondgebied van het Waalse Gewest in verband met het GEN; 
 
 3° in het kader van de uitvoering van het gewestelijk structuurplan (deel 3, punt 1.4), 
aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999, de handelingen en werken in verband 
met de structurerende openbaar-vervoersmodi voor Charleroi, Luik, Namen en Bergen; 
 
 4° de ontbrekende schakels in het wegen- en waterwegennet op het grondgebied van het 
Waalse Gewest van het trans-Europese vervoersnet bedoeld in Beschikking nr. 884/2004/EG 
van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Beschikking 
nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-
Europees vervoersnet. 
 
 Art. 2.  Wanneer de handelingen en werken, opgesomd in artikel 1, beoogd zijn in artikel 
84 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en 
Energie, wordt de vergunning verstrekt door de Regering of haar gemachtigde op de wijze en 
met de voorwaarden vastgesteld in artikel 127 van hetzelfde Wetboek, met inbegrip van de 
wijzen en voorwaarden waarvan sprake in § 3 van dat artikel. 
 
 Wanneer de handelingen en werken, opgesomd in artikel 1, een vestiging betreffen in de 
zin van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, wordt artikel 13, 
lid 2, van dat decreet toegepast. 
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 In afwijking van leden 1 en 2 wordt de vergunningsaanvraag waarvan het bericht van 
ontvangst of de indiening voorafgaan aan de inwerkingtreding van dit decreet verder 
behandeld volgens de voor die datum vigerende bepalingen.  
 
 Art. 3.  Binnen de vijfenveertig dagen na toekenning ervan legt de Regering de 
stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning of de globale vergunning betreffende 
de handelingen en werken waarvan sprake in artikel 1 voor aan het Waalse Parlement. De 
vergunningen waarvan sprake in artikel 2, lid 3, worden aan het Parlement voorgelegd binnen 
de vijfenveertig dagen na ontvangst ervan door de Regering. 
 
 Het Waals Parlement ratificeert de voorgelegde vergunning binnen de zestig dagen te 
rekenen van de indiening van het vergunningsdossier bij het bureau van het Waalse 
Parlement. Wanneer er geen enkel ratificatiedecreet is goedgekeurd binnen voormelde 
termijn, wordt de vergunning geacht niet verstrekt te zijn. 
 
 De termijnen waarvan sprake in leden 1 en 2 worden geschorst tussen 16 juli en 
15 augustus. 
 
 De door het Waalse Parlement geratificeerde vergunning is uitvoerbaar te rekenen van de 
bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad en de vergunning wordt door de 
Regering verstuurd overeenkomstig de bepalingen van hetzelfde Wetboek of overeenkomstig 
het decreet van 11 maart 1999. 
 
 Art. 4.  Wanneer een vergunningsaanvraag een geringe wijziging in een door het Waals 
Parlement geratificeerde vergunning betreft, volgt de aanvraag de regels van het gemene recht 
van hetzelfde Wetboek of van hetzelfde decreet ». 
 

 B.9.3.  Ten aanzien van de « structurerende openbaar-vervoersmodi » bedoeld in 

artikel 1, 3°, van het decreet van 17 juli 2008 wordt in de parlementaire voorbereiding van dat 

decreet uiteengezet : 

 

 « In het derde deel van het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan (GROP; vastgesteld 
door de Waalse Regering op haar vergadering van 27 mei 1999) worden de 
uitvoeringsmiddelen behandeld, met name ten aanzien van de structurering van de Waalse 
ruimte.  
 
 In het bijzonder opteert het GROP binnen de steden voor een organisatie van de interne 
mobiliteit die verenigbaar is met de levenskwaliteit van de gebruikers en de inwoners. 
 
 Het stadscentrum moet, volgens het GROP, in de eerste plaats een ontmoetings- en 
uitwisselingsplaats zijn waar de voorrang wordt gegeven aan voetgangers, fietsers en het 
openbaar vervoer.  
 
 Het is in die zin dat de vergunning voor de uitbreiding van de metro in Charleroi reeds is 
toegekend, of nog, dat de herinrichting wordt overwogen van het plein voor het nieuwe 
station van Luik-Guillemins : de handelingen en werken beperken zich niet tot het aanleggen
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van een nieuwe stedelijke structurerende modus, maar het project bestaat voor een groot deel 
en bij die gelegenheid in een volledige herinrichting van de openbare ruimte, van rooilijn tot 
rooilijn.  
 
 Het zijn dezelfde beginselen die de studies en verwezenlijkingen van de structurerende 
modi in Charleroi, Luik, Namen of Bergen moeten begeleiden. 
 
 Die handelingen en werken, die steunen op het GROP, waarborgen een betere inrichting 
van het stadscentrum, een teruggevonden stedelijke leefbaarheid, die de gemengdheid van de 
functies en de energiebesparing op het vlak van verplaatsingen een nieuwe dynamiek kan 
geven, met andere woorden dwingende motieven van algemeen belang » (Parl. St., Waals 
Parlement, 2007-2008, nr. 805/1, p. 22).  
 

 B.10.  Nadat verscheidene beroepen tot vernietiging en prejudiciële vragen bij het Hof 

aanhangig waren gemaakt betreffende de bestaanbaarheid van het decreet van het Waalse 

Gewest van 17 juli 2008 « betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen 

van algemeen belang bestaan » met inzonderheid de artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 4°, van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met verscheidene bepalingen van 

internationaal recht en van het recht van de Europese Unie, heeft het Hof, in zijn arrest 

nr. 30/2010 van 30 maart 2010, beslist om, alvorens uitspraak ten gronde te doen, aan het Hof 

van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vragen te stellen, die onder meer 

betrekking hebben op de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008 : 

 

 « 1.  Dienen de artikelen 2, punt 2, en 9, lid 4, van het Verdrag van Aarhus ‘ betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden ’ te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de preciseringen 
aangebracht in de Toepassingsgids met betrekking tot dat Verdrag ? 
 
 2.  a)  Dient artikel 2, punt 2, van het Verdrag van Aarhus zo te worden geïnterpreteerd 
dat het van de toepassingssfeer van het genoemde Verdrag wetgevende akten uitsluit zoals de 
stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen verleend overeenkomstig de 
artikelen 1 tot 4 van het decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 ‘ betreffende enkele 
vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan ’ ? 
 
 […] 
 
 c)  Dient artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG ‘ betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ’ zo te worden 
geïnterpreteerd dat het van de toepassingssfeer van de genoemde richtlijn wetgevende akten 
uitsluit zoals de stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen verleend 
overeenkomstig de procedure ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet ? 
 
 […] 
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 3.  a)  Dienen de artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2, 3 en 4, van het Verdrag van Aarhus en 
artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich verzetten 
tegen een procedure, zoals die welke is ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet, 
krachtens welke de decreetgever stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen 
uitreikt die door een administratieve overheid zijn voorbereid en die enkel het voorwerp 
kunnen uitmaken van de in B.6 en B.7 bedoelde beroepen voor het Grondwettelijk Hof en de 
rechtscolleges van de rechterlijke orde ? 
 
 […] 
 
 4.  a)  Dienen artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en artikel 9, lid 1, van de 
richtlijn 85/337/EEG zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich verzetten tegen een procedure, 
zoals die welke is ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde decreet, krachtens welke een 
decreet dat stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen verleent, niet zelf alle 
elementen dient te bevatten aan de hand waarvan kan worden gecontroleerd of die 
vergunningen gebaseerd zijn op een adequaat voorafgaand onderzoek, uitgevoerd 
overeenkomstig de vereisten van het Verdrag van Aarhus en de richtlijn 85/337/EEG ? 
 
 […] ». 
 

 B.11.  Vermits, enerzijds, het bestreden decreet een toepassingsdecreet is van het decreet 

van 17 juli 2008, dat werd genomen volgens de procedure die is bepaald in de artikelen 1 tot 4 

van dat decreet, en, anderzijds, de grieven die tegen het bestreden decreet zijn gericht, in grote 

mate overeenkomen met die welke tegen het decreet van 17 juli 2008 zijn aangevoerd, kan het 

onderzoek van onderhavig beroep slechts worden voortgezet wanneer het Hof van Justitie van 

de Europese Unie zal hebben geantwoord op de prejudiciële vragen die door het Hof zijn 

gesteld bij zijn voormelde arrest nr. 30/2010. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 houdt de uitspraak aan in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie op de prejudiciële vragen die door het Hof zijn gesteld bij het arrest nr. 30/2010 

van 30 maart 2010, in het kader van de beroepen tot vernietiging en prejudiciële vragen over het 

decreet van het Waalse Gewest van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er 

dringende redenen van algemeen belang bestaan. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4770, 4771 en 4772 

 
 

Arrest nr. 71/2010 
van 23 juni 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 19, tweede lid, van de wetten op de 

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arresten nrs. 195.816, 195.814 en 195.815 van 8 september 2009 in zake 
Christine Duruisseau tegen de Franse Gemeenschap, in aanwezigheid van 
Sylvianne Randolet, tussenkomende partij in de eerste zaak, en van Isabelle Peters, 
tussenkomende partij in de derde zaak, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn 
ingekomen op 23 september 2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het 
uitstel met vier maanden waarin het voorziet voor de aanvang van de verjaringstermijn voor 
de beroepen bij de Raad van State enkel ten goede kan komen aan de personen ten aanzien 
van wie de administratieve overheid gehouden is tot de betekening van een akte of een 
beslissing met individuele strekking en niet aan de personen die van die akte of die beslissing 
met individuele strekking kennis nemen naar aanleiding van een mededeling die hun wordt 
gedaan door de administratieve overheid zonder dat die mededeling voortvloeit uit een 
verplichting tot betekening ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4770, 4771 en 4772 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Christine Duruisseau, wonende te 6900 On, rue des Forgerons 7, in alle zaken; 
 
 -  Sylvianne Randolet, wonende te 4570 Marchin, rue Stiéniha 2, in de zaak nr. 4770; 
 
 -  Isabelle Peters, wonende te 4530 Fize-Fontaine, rue le Marais 67, in de zaak nr. 4772; 
 
 -  de Franse Gemeenschapsregering, in alle zaken; 
 
 -  de Ministerraad, in alle zaken. 
 
 Christine Duruisseau, Sylvianne Randolet en de Ministerraad hebben memories van 
antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Drion, tevens loco Mr. X. Drion, advocaten bij de balie te Luik, voor 
Christine Duruisseau, in alle zaken; 
 
 .  Mr. M. Tabet loco Me M. Detry, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
Sylvianne Randolet, in de zaak nr. 4770; 
 
 .  Mr. F. Lambrecht loco Mr. L. Rase en Mr. A. Villers, advocaten bij de balie te Luik, 
voor Isabelle Peters, in de zaak nr. 4772; 
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 .  Mr. F. De Muynck, tevens loco Mr. M. Kestemont, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Franse Gemeenschapsregering, in alle zaken; 
 
 .  Mr. M. Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Mr. G. Pijcke, advocaat bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad, in alle zaken; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 Op 10 december 2007 stelt Christine Duruisseau zich kandidaat voor het ambt van inspectrice van het 
kleuteronderwijs. 
 
 Op 7 januari 2008 wijst de minister van het Leerplichtonderwijs negen andere personen - waaronder 
Sylvianne Randolet, Isabelle Peters en Anne Dumont - aan « in de hoedanigheid van inspectrice van het 
kleuteronderwijs ». 
 
 Op 3 november 2008, naar aanleiding van verzoeken om inlichtingen en verschillende aanmaningen 
vanwege Christine Duruisseau om op de hoogte te worden gesteld van het gevolg dat aan haar kandidatuur werd 
gegeven, richt de minister van het Leerplichtonderwijs aan haar een brief waarbij hij een kopie van de negen 
voormelde aanwijzingen voegt, zonder in die brief de mogelijkheid aan te geven, voor Christine Duruisseau, om 
die beslissingen aan te vechten via een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State, noch de 
vormvoorschriften en termijnen te vermelden die voor het instellen van zulk een beroep in acht moeten worden 
genomen. 
 
 Op 7 april 2009 dient Christine Duruisseau bij de Raad van State drie verzoekschriften in waarbij zij de 
nietigverklaring en de schorsing vordert van de tenuitvoerlegging van de aanwijzingen van S. Randolet, I. Peters 
en A. Dumont. In de verslagen die werden opgesteld op grond van artikel 93 van het besluit van de Regent van 
23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
wijst de auditeur bij de Raad van State die belast is met het onderzoek van die drie beroepen, erop dat deze te 
laat zijn ingediend omdat zij meer dan zestig dagen nadat de verzoekster kennis had genomen van de akten 
waarvan zij de nietigverklaring vordert, werden ingesteld. Hij merkt in dat verband op dat, noch het decreet van 
8 maart 2007 « betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding 
van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en 
begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de 
personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs », noch de 
uitvoeringsbesluiten ervan de verplichting oplegden de bestreden aanwijzingen aan de verzoekster te betekenen. 
Hij leidt eruit af dat de voormelde brief van 3 november 2008 een « gewone mededeling » is, en geen betekening 
in de zin van artikel 19, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, 
zodat die brief, voor de geadresseerde ervan, niet het bestaan moest vermelden van een beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State, noch de vormvoorschriften en de termijnen die voor het instellen van zulk 
een beroep in acht moeten worden genomen. De auditeur bij de Raad van State is bijgevolg van mening dat de 
verzoekster uit het ontbreken van die vermeldingen geen argument kan afleiden in de brief van 3 november 2008 
om de verlenging van de beroepstermijn, waarin die wettelijke bepaling voorziet, te genieten. 
 
 In die omstandigheden, en in de drie zaken die bij hem aanhangig zijn, beslist de Raad van State, op 
verzoek van Christine Duruisseau, aan het Hof dezelfde prejudiciële vraag te stellen, die hierboven is vermeld. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Christine Duruisseau is van mening dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 
beantwoord. 
 
 A.1.2.  Zij leidt af uit de parlementaire voorbereiding van artikel 1 van de wet van 24 maart 1994 « tot 
wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 », waarbij de eerste zin van 
artikel 19, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State werd ingevoegd, 
dat de wetgever een bijkomende bescherming wenst te bieden aan de persoon die te maken heeft met een 
administratieve akte, zowel wanneer die akte hem wordt betekend ter uitvoering van een wettelijke bepaling, als 
wanneer die akte hem « gewoon wordt meegedeeld ». 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 7, 1°, van de wet van 15 september 2006 « tot hervorming 
van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », waarbij de tweede zin 
van artikel 19, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten werd ingevoegd, leidt 
Christine Duruisseau af dat de vermelding van de beroepstermijnen in de betekening van een beslissing met 
individuele strekking de persoon beoogt te beschermen aan wie die mogelijk nadelige beslissing wordt 
meegedeeld. Zij is van mening dat die wettelijke bepaling het evenwicht waarborgt tussen, enerzijds, de 
rechtszekerheid die onontbeerlijk is voor een goede werking van de administratieve overheid en, anderzijds, de 
behoefte aan bescherming van de bestuurden. 
 
 Christine Duruisseau voert aan dat het, gelet op die doelstelling, niet redelijk en objectief verantwoord is 
die bescherming te ontzeggen aan de bestuurden ten aanzien van wie de administratieve overheid niet gehouden 
is tot betekening van een beslissing met individuele strekking. Zij merkt op dat er geen enkel verband bestaat 
tussen een dergelijke verplichting tot betekening en het mogelijk nadelige karakter van zulk een beslissing voor 
de persoon aan wie die beslissing via een betekening wordt meegedeeld. 
 
 A.1.3.  Christine Duruisseau stelt vervolgens dat de nadelen verbonden aan de nieuwe verplichtingen voor 
de administratieve overheden, die zouden voortvloeien uit een bevestigend antwoord op de prejudiciële vraag, 
het onderzochte verschil in behandeling - dat zijn oorsprong vindt in de in het geding zijnde bepaling, en niet in 
de verschillende andere wetsbepalingen die de administratieve overheid ertoe verplichten een beslissing met 
individuele strekking te betekenen - niet rechtvaardigen. 
 
 Zij is van mening dat de administratieve overheid in staat moet zijn om de bestuurde de bestaande 
rechtsmiddelen tegen haar eigen beslissingen mee te delen. Zij voegt eraan toe dat die administratieve overheid, 
indien zij niet in staat blijkt die rechtsmiddelen te bepalen of indien zij oordeelt dat het zinloos of riskant is ze te 
vermelden (bijvoorbeeld wanneer een administratieve akte, ter uitvoering van de regels betreffende de 
openbaarheid van bestuur, wordt meegedeeld aan een persoon die geen belang heeft om de nietigverklaring van 
die akte te vorderen), ervan kan afzien ze aan de bestuurde mee te delen, hetgeen noch aan de administratieve 
overheid, noch aan de bestuurde nadeel zal berokkenen, voor zover die laatste in dat geval de verlenging van de 
beroepstermijn geniet waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad oordeelt in hoofdorde dat de prejudiciële vraag, bij gebrek aan onderwerp, geen 
antwoord behoeft. 
 
 Hij voert aan dat het in het geding zijnde verschil in behandeling teruggaat op artikel 19, tweede lid, van de 
op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, maar ook en vooral op het decreet van de Franse Gemeenschap van 
8 maart 2007 « betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding 
van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en 
begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de 
personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs », waarvan de 
grondwettigheid niet ter discussie wordt gesteld in de prejudiciële vraag. Hij preciseert dat dit decreet de 
administratieve overheid niet ertoe verplicht aan de afgewezen kandidaten de akte van voorlopige aanwijzing 
van de inspecteurs van het kleuteronderwijs te betekenen, terwijl vele andere vergelijkbare wetgevingen wel in 
zulk een betekening voorzien. De Ministerraad is van mening dat de niet-toepassing van artikel 19, tweede lid, 
van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, slechts een indirect gevolg is van een keuze die eerder door de 
gemeenschapswetgever is gemaakt. 
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 A.2.2.1.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient 
te worden beantwoord. 
 
 A.2.2.2.  Hij stelt dat het in het geding zijnde verschil in behandeling redelijk verantwoord is. 
 
 Hij herinnert in de eerste plaats eraan dat het aanvangspunt van de termijn waarbinnen een beroep tot 
nietigverklaring bij de Raad van State moet worden ingesteld, afhangt van de manier waarop de verzoeker kennis 
heeft genomen van de akte die het voorwerp is van dat beroep (bekendmaking, betekening of andere 
kennisneming). De Ministerraad stelt dat de niet-toepassing van de in het geding zijnde bepaling op de 
administratieve akten die niet moeten worden bekendgemaakt, noch betekend, redelijk verantwoord is door drie 
dwingende organisatorische redenen. 
 
 Hij wijst in de eerste plaats erop dat de vermelding van de rechtsmiddelen en van de modaliteiten ervan 
geen gemakkelijke taak is, zoals verschillende arresten van de Raad van State aantonen waaruit het bestaan blijkt 
van betekeningen die vermeldingen bevatten die niet conform zijn aan de regel vervat in de eerste zin van 
artikel 19, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten. De Ministerraad bevestigt dat het om 
die reden is dat, binnen elke administratie, de betekening van de administratieve akten aan de bevoegde diensten 
wordt toevertrouwd. Hij voert aan dat de mededeling, op verzoek van derden, van akten die niet moeten worden 
bekendgemaakt, noch betekend, op chaotische wijze dreigt te verlopen bij behandeling ervan door het eerste 
aanspreekpunt van die derden. 
 
 In de tweede plaats merkt de Ministerraad op dat een administratieve akte die moet worden betekend, 
meestal rechtstreeks de juridische situatie van de geadresseerde ervan raakt, terwijl de personen aan wie een 
administratieve akte wordt meegedeeld buiten enige verplichting tot betekening, niet noodzakelijk over een 
voldoende belang beschikken om de nietigverklaring van die akte te vorderen. Hij leidt eruit af dat de 
administratieve overheid, indien zij het bestaande rechtsmiddel zou vermelden, zich in een situatie zou bevinden 
die des te delicater is omdat zij, in geval van een vergissing, in principe gehouden zou zijn tot betaling van de 
gerechtskosten. 
 
 In de derde plaats wijst de Ministerraad erop dat de betekening van een administratieve akte doorgaans 
schriftelijk gebeurt, terwijl de andere wijzen van mededeling van een akte door de administratieve overheid heel 
uiteenlopend kunnen zijn en die niet steeds toelaten de rechtsmiddelen alsook de vormvoorschriften en termijnen 
ervan te vermelden. 
 
 A.2.2.3.  De Ministerraad preciseert, voor zover als nodig, dat de in het geding zijnde bepaling niet onder 
de passieve openbaarheid van bestuur valt, die wordt beoogd door artikel 32 van de Grondwet. 
 
 A.2.2.4.  De Ministerraad stelt ten slotte dat een bevestigend antwoord op de prejudiciële vraag gevolgen 
zou kunnen hebben voor alle aanverwante of analoge wettelijke bepalingen vervat in de wet van 11 april 1994 
betreffende de openbaarheid van bestuur, het decreet van de Franse Gemeenschap van 22 december 1994 
betreffende de openbaarheid van bestuur, het decreet van het Waalse Gewest van 30 maart 1995 betreffende de 
openbaarheid van bestuur, de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 30 maart 1995 
betreffende de openbaarheid van bestuur, de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van 
bestuur in de provincies en de gemeenten, de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 
18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse decreet 
van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en het toekomstige artikel 46bis van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
 A.3.1.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te 
worden beantwoord. 
 
 A.3.2.  In hoofdorde oordeelt zij dat de twee categorieën van personen die in die vraag worden beoogd, zich 
niet in een vergelijkbare situatie bevinden ten opzichte van de mogelijkheid om de zaak aanhangig te maken bij 
de Raad van State. 
 
 Zij stelt in de eerste plaats dat een derde bij een administratieve akte, aan wie die akte wordt meegedeeld, 
niet per definitie rechtstreeks bij die akte betrokken is - of zelfs helemaal niet erbij betrokken is -, terwijl de 
situatie van de persoon aan wie de administratieve overheid een akte met individuele strekking betekent, wel 
rechtstreeks door die akte wordt geraakt. 
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 De Franse Gemeenschapsregering wijst in de tweede plaats erop dat de betekening van een administratieve 
akte steeds het aanvangspunt vormt van de beroepstermijn voor de Raad van State, zelfs indien de akte eerder 
werd bekendgemaakt of indien de geadresseerde van die betekening kan bewijzen dat hij geen kennis heeft 
kunnen nemen van de betekende akte. Zij merkt op dat de mededeling van een administratieve akte aan een 
derde die er geen betekening van heeft ontvangen, toelaat het ogenblik te veronderstellen waarop hij een 
voldoende kennis had van de inhoud van de akte, ook al is het mogelijk dat die derde reeds eerder van die akte 
kennis had. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering leidt uit het voorgaande af dat, wanneer de administratieve overheid op 
vraag van een derde een beslissing meedeelt, zij er niet zeker van kan zijn dat de geadresseerde van haar 
mededeling rechtstreeks belang heeft bij die beslissing, of dat die mededeling de beroepstermijn voor de Raad 
van State zal doen lopen. 
 
 A.3.3.  In ondergeschikte orde voert de Franse Gemeenschapsregering aan dat het in de prejudiciële vraag 
beoogde verschil in behandeling redelijk verantwoord is. 
 
 Zij stelt in de eerste plaats dat de administratieve overheid, door, ten behoeve van een derde bij een 
administratieve akte, het bestaan, de vormvoorschriften en de termijnen van een rechtsmiddel te vermelden, het 
risico loopt die derde te misleiden en hem aansprakelijk te stellen, doordat zij hem de indruk geeft dat hij een 
beroep tot nietigverklaring kan instellen binnen een termijn van zestig dagen vanaf de mededeling van die akte, 
zelfs indien die derde daadwerkelijk geen belang erbij heeft de nietigverklaring te vorderen van de 
administratieve akte die zij hem meedeelt, of indien de beroepstermijn voor hem reeds is beginnen te lopen 
omdat is aangetoond dat hij reeds vóór die mededeling kennis had van die akte. De Regering vermeldt het geval 
van de omwonende die sneller kennis zou hebben kunnen nemen van een stedenbouwkundige vergunning die 
door publieke aanplakking wordt bekendgemaakt, alsook het geval van de kandidaat voor een 
overheidsbetrekking die reeds maanden voordat hij die beslissing met individuele strekking kreeg meegedeeld, 
op de hoogte was van de aanwijzing van zijn concurrent. Zij herinnert eveneens eraan dat iedere bestuurde, 
zonder dat hij moet doen blijken van een belang, een kopie kan vragen van eender welke niet-persoonlijke 
administratieve beslissing. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering onderstreept vervolgens dat een uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de regel vervat in artikel 19, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten, tot de 
mededelingen van administratieve akten aan derden een klaarblijkelijke schending zou vormen van het beginsel 
van gelijkheid en niet-discriminatie, in het nadeel van de personen die overwegen om bij de Raad van State de 
nietigverklaring te vorderen van een bekendgemaakte administratieve akte, of die van een administratieve akte 
die niet is bekendgemaakt en waarvan zij op een andere wijze in kennis zijn gesteld dan via een betekening of 
via een mededeling van de administratie (verplaatsing naar en kopie bij die administratie, mededeling door de 
geadresseerde van de akte, door een vakorganisatie of door de pers, enz.). De Regering wijst erop dat die 
personen evenmin in kennis worden gesteld van het bestaan en van de vormvoorschriften en termijnen van de 
rechtsmiddelen, maar dat het daarom nog niet zo is dat hun situatie zou wijzen op het discriminerende karakter 
van de in het geding zijnde bepaling. Zij voegt eraan toe dat de bekendmaking van een akte niet waarborgt dat de 
personen die belang hebben bij de bekendgemaakte akte, in kennis worden gesteld van het bestaan ervan vóór 
het verstrijken van de beroepstermijn bij de Raad van State, en dat het moeilijk te rechtvaardigen zou zijn dat een 
persoon niet de toepassing van de in het geding zijnde bepaling zou kunnen eisen enkel omdat hij op een andere 
wijze dan via een betekening of een mededeling van de administratieve overheid, van een akte kennis heeft 
kunnen nemen. 
 
 A.4.1.  Isabelle Peters is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 
 
 Zij voert aan dat het verschil in behandeling niet voortvloeit uit de in het geding zijnde bepaling, maar 
veeleer uit de verschillende wettelijke of reglementaire bepalingen die de maatregelen vastleggen inzake 
openbaarheid van de verschillende administratieve akten, en zelfs uit de administratieve praktijk. 
 
 A.4.2.  In ondergeschikte orde verzoekt Isabelle Peters het Hof de prejudiciële vraag ontkennend te 
beantwoorden. 
 
 Zij stelt dat het redelijk verantwoord is, in het licht van de vereisten van de rechtszekerheid, van de 
belangen van de geadresseerde van de administratieve akte met individuele strekking en van die van een derde 
bij die akte, dat die derde slechts over een termijn van zestig dagen beschikt vanaf de kennisneming van die akte, 
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om de nietigverklaring ervan te vorderen bij de Raad van State. Zij wijst erop dat het redelijke verband van 
evenredigheid ook voortvloeit uit het doel van rechtszekerheid dat wordt nagestreefd door artikel 7, 1°, van de 
wet van 15 september 2006, dat de in het geding zijnde bepaling heeft gewijzigd. 
 
 A.5.  Sylvianne Randolet verzoekt het Hof de prejudiciële vraag ontkennend te beantwoorden. 
 
 Zij sluit zich daartoe aan bij de argumenten die door de Ministerraad en door de Franse 
Gemeenschapsregering zijn uiteengezet. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 19 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State 

bepaalt : 

 

 « De […] beroepen tot nietigverklaring […] bedoeld bij de artikelen […] 14 […] kunnen 
voor de afdeling bestuursrechtspraak worden gebracht door elke partij welke doet blijken van 
een benadeling of van een belang en worden schriftelijk ingediend bij de afdeling in de 
vormen en binnen de termijn door de Koning bepaald. 
 
 De verjaringstermijnen voor de beroepen bedoeld bij artikel 14, § 1, nemen alleen een 
aanvang op voorwaarde dat de betekening door de administratieve overheid van de akte of 
van de beslissing met individuele strekking het bestaan van die beroepen alsmede de in acht te 
nemen vormvoorschriften en termijnen vermeldt. Indien aan die verplichting niet wordt 
voldaan dan nemen de verjaringstermijnen een aanvang vier maanden nadat de betrokkene in 
kennis werd gesteld van de akte of van de beslissing met individuele strekking. 
 
 […] ». 
 

 Artikel 14, § 1, van dezelfde gecoördineerde wetten bepaalt : 

 

 « De afdeling [bestuursrechtspraak van de Raad van State] doet uitspraak, bij wijze van 
arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, 
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen : 
 
 1°  van de onderscheiden administratieve overheden; 
 
 2°  van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de 
ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Grondwettelijk 
Hof, van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges evenals van organen van de 
rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot 
overheidsopdrachten en leden van hun personeel. 
 
 Artikel 159 van de Grondwet is eveneens van toepassing op de in 2° bedoelde akten en 
reglementen ». 
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 Ter uitvoering van artikel 19, eerste lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten 

bepaalt artikel 4, derde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 « tot regeling 

van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State » : 

 

 « De beroepen bedoeld in artikel 14, §§ 1 en 3, van de gecoördineerde wetten verjaren 
zestig dagen nadat de bestreden akten, reglementen of beslissingen werden bekendgemaakt of 
betekend. Indien ze noch bekendgemaakt noch betekend dienen te worden, gaat de termijn in 
met de dag waarop de verzoeker er kennis heeft van gehad ». 
 

 B.2.  Uit de feiten van de zaken en uit de motivering van de verwijzingsbeslissingen blijkt 

dat het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, van artikel 19, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde 

wetten, geïnterpreteerd in die zin dat het slechts van toepassing is op de verplichte betekening 

van een akte of van een beslissing met individuele strekking, doordat die wettelijke bepaling 

een verschil in behandeling zou maken tussen twee categorieën van personen die bij de Raad 

van State een beroep tot nietigverklaring wensen in te stellen tegen een administratieve akte 

met individuele strekking die hun wordt betekend zonder dat die betekening het bestaan van 

dat beroep alsook de vormvoorschriften en termijnen ervan vermeldt : enerzijds, diegenen aan 

wie de administratieve overheid een dergelijke akte betekent zonder dat zij daartoe gehouden 

is en, anderzijds, diegenen aan wie een administratieve overheid een dergelijke akte betekent 

omdat zij ertoe gehouden is. 

 

 Alleen de laatstgenoemden kunnen de verlenging van de beroepstermijn, waarin de in het 

geding zijnde bepaling voorziet, genieten. 

 

 B.3.1.  De eerste zin van de in het geding zijnde bepaling, die werd ingevoegd bij 

artikel 1 van de wet van 24 maart 1994 « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973 », strekt ertoe de draagwijdte uit te breiden van de regel die 

is vervat in artikel 2, 4°, van de wet van 11 april 1994 « betreffende de openbaarheid van 

bestuur » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1159/2, p. 1; ibid., nr. 1159/4, p. 1; ibid., 

nr. 1159/5, p. 4), die bepaalt : 

 

 « Met het oog op een duidelijke en objectieve voorlichting van het publiek over het 
optreden van de federale administratieve overheden : 
 
 […] 
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 4°  vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met 
individuele strekking uitgaande van een federale administratieve overheid ter kennis wordt 
gebracht van een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het 
beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de 
verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang ». 
 

 Die laatste bepaling past in een hervorming die een « fundamentele heroriëntatie in de 

relatie tussen burger en bestuur » beoogt (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1112/1, p. 1), en 

vormt een van de minimumverplichtingen die een « ‘ actieve openbaarheid ’ [moeten 

waarborgen die] […] de aanzet [wil] geven tot een beter uitgebouwd informatiebeleid » (ibid., 

nr. 1112/13, p. 3). 

 

 In die omstandigheden strekt de eerste zin van de in het geding zijnde bepaling ertoe « de 

rechten van de verdediging van de bestuurde […] voor de Raad van State […] beter [te 

waarborgen] » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1159/2, p. 2; ibid., nr. 1159/4, p. 2), aan wie 

hij een « aanvullende bescherming » biedt (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1112/2, 

pp. 9-10). 

 

 B.3.2.  De tweede zin van de in het geding zijnde bepaling, die werd ingevoegd bij 

artikel 7, 1°, van de wet van 15 september 2006 « tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », heeft tot doel « de 

rechtszekerheid die vereist dat elke individuele akte op een bepaald ogenblik definitief wordt, 

te verzoenen met de terechte eis van rechtsbescherming » tegenover een « individuele, 

griefhoudende akte » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 33). De in het 

geding zijnde bepaling verplicht de betrokken administratieve overheid melding te maken van 

« het bestaan van de mogelijkheid om bij de Raad van State beroep in te stellen en van de 

verplichting om dit beroep in te stellen bij aangetekende brief binnen zestig dagen na de 

kennisgeving » (ibid., p. 32). 

 

 B.4.1.  De verlenging van de beroepstermijn waarin de tweede zin van de in het geding 

zijnde bepaling voorziet, is nauw verbonden met de verplichting die voortvloeit uit de eerste 

zin van die bepaling. 

 

 B.4.2.  Uit artikel 4, derde lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 blijkt 

dat een persoon die de nietigverklaring wenst te vorderen van een administratieve akte met 
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individuele strekking die niet moet worden bekendgemaakt en die de administratieve overheid 

hem niet moet betekenen, in principe over een termijn van zestig dagen beschikt vanaf de dag 

waarop hij van die akte kennisneemt, om een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

 Die bepaling stelt dus drie verschillende aanvangspunten vast voor de termijn van een 

beroep tot nietigverklaring voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State : de 

bekendmaking, de betekening en de kennisneming. Die begrippen vallen niet samen en die 

verschillende aanvangspunten staan los van elkaar, zodat zij elkaar niet wederzijds 

beïnvloeden wat betreft de aanvang van de beroepstermijn of het verstrijken ervan.  

 

 Zo blijkt, met betrekking tot de betekening en de kennisneming, uit de rechtspraak van de 

Raad van State dat, in geval van een door een tekst voorgeschreven betekening van de 

bestreden individuele akte aan de belanghebbende derde, een voorafgaande kennisneming van 

die akte door die derde, ongeacht of zij voortvloeit uit een vaststelling van de feiten of uit een 

mededeling van de overheid, niet leidt tot een aanvang van de beroepstermijn, die loopt vanaf 

de betekening van de akte. Op dezelfde wijze oordeelt de Raad van State, bij ontstentenis van 

een door een tekst voorgeschreven betekening, dat de mededeling van zulk een akte nadat van 

die akte werd kennisgenomen, geen wijziging van de termijn waarbinnen het beroep tot 

nietigverklaring moet worden ingesteld tot gevolg heeft. 

 

 B.5.  Het in het geding zijnde artikel 19, tweede lid, beperkt zich ertoe te verwijzen naar 

normen die al dan niet wijzen van betekening vaststellen. Naar gelang van de door die 

verschillende normen uitgevaardigde regels van openbaarmaking, wordt die bepaling al dan 

niet toegepast. 

 

 Daaruit volgt dat het in het geding zijnde verschil in behandeling niet gelegen is in het 

voormelde artikel 19, tweede lid, maar in andere normen, te dezen in het decreet van 8 maart 

2007 « betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en 

begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor 

pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde 

onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst 
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en van de pedagogische adviseurs », dat niet bepaalt dat de akte van voorlopige aanwijzing 

van de inspecteurs van het kleuteronderwijs aan de afgewezen kandidaten moet worden 

betekend. 

 

 B.6.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 19, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van 

State, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4777 

 
 

Arrest nr. 72/2010 
van 23 juni 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1469, tweede lid, en 1595, eerste lid, 

4°, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 24 september 2009 in zake Françoise Dardenne tegen Patrick Laurent en 
Yves Tytgat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 oktober 2009, 
heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt art. 1595, 4°, B.W. iuncto art. 1469, al. 2, B.W., de artikelen 10 en 11 
Grondwet in de mate dat het een rechterlijke machtiging vereist voordat een echtgenoot, 
tijdens het huwelijk, zou kunnen overgaan tot de onderhandse inkoop van het aandeel van de 
andere echtgenoot in een door hen verworven onroerend goed dat in onverdeeldheid behoort 
aan de echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, terwijl de 
artikelen 1475 e.v. B.W. deze vereiste niet stelt ten aanzien van wettelijk samenwonenden ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. E. Meyer loco Mr. J. Bourtembourg en Mr. F. Belleflamme, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 9 september 1989 huwden Patrick Laurent en Françoise Dardenne onder het stelsel van scheiding van 
goederen.  
 
 Bij een op 20 mei 1999 verleden notariële akte verkocht Patrick Laurent aan Françoise Dardenne zijn 
onverdeeld aandeel in hun woning. 
 
 Bij vonnis van 27 november 2007 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg, op vordering van Patrick 
Laurent, de verkoopovereenkomst nietig, want strijdig met artikel 1469, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.  
 
 Françoise Dardenne heeft hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis. In het kader van die procedure stelt het 
verwijzende rechtscollege, op vraag van die partij, voormelde prejudiciële vraag.  
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad wijst erop dat het Napoleontisch Burgerlijk Wetboek slechts op uiterst restrictieve 
wijze de mogelijkheid van een verkoop tussen echtgenoten aanvaardde. De wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels bepaalt evenwel dat de 
ene echtgenoot het aandeel van de andere in een of meerdere goederen kan inkopen op voorwaarde dat dit op een 
openbare verkoping geschiedt of dat de rechter daartoe machtiging verleent (artikel 1469 van het Burgerlijk 
Wetboek).  
 
 A.2.  De Ministerraad vervolgt dat de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke 
samenwoning, die de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de wettelijk samenwonenden regelt, niet in 
een soortgelijke beperking voorziet op de verkoop tussen wettelijk samenwonenden zoals die welke is bepaald in 
artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek. Die partij wijst erop dat voormelde wet precies tot ambitie had een 
minder streng wetgevend kader te scheppen dan wat bestaat voor het huwelijk. Volgens die partij heeft het Hof 
dat in zijn arrest nr. 23/2000 erkend. 
 
 A.3.  Volgens de Ministerraad is de solidariteit die gehuwden verenigt, dieper dan de solidariteit die 
wettelijk samenwonenden verenigt, vermits de wettelijke samenwoning niet tot voorwerp heeft een gemeenschap 
van goederen tot stand te brengen. Hij wijst erop dat de voorwaarden tot verbreking van een contract van 
wettelijke samenwoning veel minder streng zijn dan de regels inzake echtscheiding, waardoor het contract van 
samenwoning niet dezelfde voor derden nadelige risico’s van vermogensoverdracht vertoont als het 
huwelijkscontract. Hij herinnert eraan dat de artikelen 1477 en 1478 van het Burgerlijk Wetboek een vermoeden 
van onverdeeldheid tussen wettelijk samenwonenden invoeren voor goederen waarvan zij niet kunnen bewijzen 
dat zij hun persoonlijk toebehoren.  
 
 A.4.  Indien het Hof toch zou oordelen dat er sprake is van een discriminatie, dan volgt die, volgens de 
Ministerraad, uit de artikelen 1475 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of uit een wetgevende leemte in de 
in het geding zijnde bepalingen.  
 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 2 van de wet 

van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 

huwelijksvermogensstelsels, luidt : 

 

 « Onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1, en onder voorbehoud van de 
bepalingen van artikel 815, tweede lid, kan elk der echtgenoten te allen tijde verdeling 
vorderen van al hun onverdeelde goederen of een deel ervan. 
 
 De ene echtgenoot kan het aandeel van de andere in een of meer goederen slechts 
inkopen op een openbare verkoping of met machtiging van de rechter ». 
 

 B.1.2.  Artikel 1595 van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 4 van diezelfde 

wet van 14 juli 1976, luidt :  
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 « Tussen echtgenoten kan geen koopcontract worden aangegaan, dan in de vier volgende 
gevallen :  
 
 1°  Wanneer een van de echtgenoten aan de andere echtgenoot, van wie hij gerechtelijk 
gescheiden is, goederen overdraagt tot voldoening van diens rechten; 
 
 2°  Wanneer de overdracht die de man doet aan zijn vrouw, zelfs als hij van haar niet 
gescheiden is, een wettige oorzaak heeft, zoals de wederbelegging van haar vervreemde 
onroerende goederen of van penningen die haar toebehoren, indien die onroerende goederen 
of penningen niet in de gemeenschap vallen; 
 
 3°  Wanneer de vrouw aan haar man goederen overdraagt tot betaling van een geldsom 
die zij hem als huwelijksgoed beloofd heeft, en er geen gemeenschap van goederen is; 
 
 4°  Wanneer een der echtgenoten op een openbare verkoping of met machtiging van de 
rechter het aandeel inkoopt van de andere echtgenoot in een goed dat onverdeeld tussen hen 
is. 
 
 Behoudens echter, in deze vier gevallen, de rechten van de erfgenamen van de 
contracterende partijen, indien er onrechtstreeks bevoordeling is ». 
 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of de artikelen 1469, tweede lid, en 1595, 

eerste lid, 4°, van het Burgerlijk Wetboek bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in zoverre een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, 

die onderhands het aandeel wil inkopen van de andere echtgenote in een onroerend goed dat 

hun in onverdeeldheid toebehoort, de machtiging van de rechter nodig heeft, terwijl die 

vereiste niet geldt ten aanzien van wettelijk samenwonenden.  

 

 B.3.  Vóór de wet van 14 juli 1976 was een koopovereenkomst tussen echtgenoten enkel 

mogelijk in de in artikel 1595, eerste lid, 1° tot 3°, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde 

gevallen.  

 

 B.4.1.  In de parlementaire voorbereiding werd artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek 

als volgt verantwoord : 

 

 « De Commissie heeft het nuttig geacht in de wet bepaalde problemen te regelen die zich 
kunnen voordoen wanneer er onverdeelde goederen zijn. 
 
 Kan de verdeling van onverdeelde goederen te allen tijde plaatshebben of alleen bij de 
ontbinding van het stelsel ? Er wordt verwezen naar artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek 
volgens hetwelk niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven. Hierop wordt 
geantwoord dat dit artikel betrekking heeft op een onvrijwillige onverdeeldheid bij een 
nalatenschap die aan verscheidene personen toevalt, terwijl de onverdeeldheid tussen 
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echtgenoten bij scheiding van goederen meestal vrijwillig is doordat de echtgenoten samen 
een goed gekocht hebben of nagelaten hebben zich het bewijs van hun eigendomsrecht voor te 
behouden.  
 
 Omdat een der echtgenoten zijn onverdeeld aandeel ook zou kunnen overdragen aan een 
derde die dan ook de verdeling zou kunnen vorderen, besluit de Commissie te bepalen dat alle 
of sommige onverdeelde goederen te allen tijde verdeeld mogen worden. Binnen de grenzen 
van artikel 815, tweede lid, kunnen de echtgenoten evenwel overeenkomen de verdeling voor 
een bepaalde tijd uit te stellen. Volgens artikel 215, § 1, betreffende de daden van beschikking 
i.v.m. het huis dat het gezin tot woning dient, kan een der echtgenoten zich ook om 
gewichtige redenen verzetten tegen de vordering tot verdeling van dat goed.  
 
 Kan uit onverdeeldheid worden getreden door de rechten van een der echtgenoten in het 
onverdeelde goed over te dragen aan de andere echtgenoot ? Deze verrichting kan in bepaalde 
omstandigheden tot gevolg hebben dat de belangen van derden worden geschaad en kan ook 
dienen om een schenking van de ene echtgenoot aan de andere te vermommen. Toezicht van 
de rechtbank lijkt noodzakelijk en zou vooral betrekking moeten hebben op de wijze van 
overdracht en inzonderheid op de prijs.  
 
 Artikel 1595 van het Burgerlijk moet worden aangevuld om te voorzien in de 
mogelijkheid van overdracht van onverdeelde rechten tussen echtgenoten (zie art. IV, art. 13). 
 
 […] » (Parl. St., Senaat, B.Z. 1974, nr. 683/2, pp. 88-89). 
 

 B.4.2.  In de Kamer van volksvertegenwoordigers werd met betrekking tot die bepaling 

nog het volgende verklaard :  

 

 « Een lid vraagt of de terminologie in het tweede lid van dit artikel wel adekwaat is : 
strikt genomen gaat het hier immers niet over een verkoop, doch wel over een verdeling.  
 
 Het inkopen door een medeëigenaar van het aandeel van de andere medeëigenaar is 
inderdaad een wijze van verdeling. Dit kan van belang zijn, b.v. voor de registratierechten. 
 
 De Commissie gaat ermee akkoord dit aldus te begrijpen: ondanks het gebruik van de 
term ‘ verkoop ’ gaat het in werkelijkheid om een ‘ verdeling ’ » (Parl. St., Kamer, 
1975-1976, nr. 869/3, p. 19). 
 

 B.4.3.  Wat de wijziging van artikel 1595 van het Burgerlijk Wetboek betreft, werd het 

volgende opgemerkt :  

 

 « In artikel 1595 van het Burgerlijk Wetboek moet een vierde uitzondering worden 
gesteld op de regel dat verkoop tussen echtgenoten verboden is. Verkoop is voortaan 
toegelaten om een einde te kunnen maken aan een onverdeeldheid tussen echtgenoten die 
gescheiden zijn van goederen (zie hiervoren, artikel 1469, verslag blz. 89) » (Parl. St., Senaat, 
B.Z. 1974, nr. 683/2, p. 102). 
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 B.4.4.  In de Kamer werd bij de bespreking van die bepaling naar de opmerkingen bij het 

nieuwe artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek (B.4.2) verwezen (Parl. St., Kamer, 

1975-1976, nr. 869/3, p. 22). 

 

 B.5.  Uit wat voorafgaat blijkt dat de artikelen 1469, tweede lid, en 1595, eerste lid, 4°, 

van het Burgerlijk Wetboek een dubbel doel nastreven.  

 

 Enerzijds, beogen die bepalingen de eventuele schuldeisers te beschermen tegen een 

overdracht door één van de echtgenoten aan de andere van zijn of haar onverdeelde rechten, 

waardoor die schuldeisers niet langer beslag kunnen leggen en de verdeling van het 

onverdeelde goed kunnen vragen. Het optreden van de rechtbank wordt gerechtvaardigd door 

de wil om de inkoopmodaliteiten in het oog te houden. 

 

 Anderzijds, hebben die bepalingen tot doel te vermijden dat de inkoop een schenking 

verbergt, teneinde te ontsnappen aan het herroepbaar karakter van schenkingen tussen 

echtgenoten (artikel 1096, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en aan de beperking van 

schenkingen tot het gedeelte waarover een echtgenoot kan beschikken zonder de reservataire 

erfgenamen te benadelen.  

 

 B.6.1.  Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van 

twee personen die een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd 

(artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 De verklaring wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

gemeenschappelijke woonplaats, die nagaat of beide partijen niet zijn verbonden door een 

huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning en bekwaam zijn om contracten aan te 

gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en 1124 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring 

wordt vermeld in het bevolkingsregister. 

 

 De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een van de partijen in het huwelijk treedt 

of overlijdt. Zij kan tevens door de samenwonenden worden beëindigd, in onderlinge 

overeenstemming of eenzijdig, door middel van een schriftelijke verklaring bij de ambtenaar 

van de burgerlijke stand, die daarvan melding maakt in het bevolkingsregister (artikel 1476 

van het Burgerlijk Wetboek). 
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 B.6.2.  Op de wettelijke samenwoning zijn de volgende bepalingen toepasselijk : de 

wettelijke bescherming van de gezinswoning (artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, van het 

Burgerlijk Wetboek) wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de wettelijke 

samenwoning; de wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar 

evenredigheid van hun mogelijkheden en iedere niet-buitensporige schuld die door een der 

wettelijk samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de 

kinderen die door hen worden opgevoed, verbindt de andere partner hoofdelijk (artikel 1477 

van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Voor het overige is voorzien in een regeling van de goederen van de samenwonenden en 

in de mogelijkheid om de wettelijke samenwoning door middel van een overeenkomst te 

regelen, voor zover die geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477 van het Burgerlijk 

Wetboek, met de openbare orde of de goede zeden, noch met de regels betreffende het 

ouderlijk gezag en de voogdij, noch met de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging 

bepalen. Die overeenkomst wordt in authentieke vorm verleden voor de notaris en wordt in 

het bevolkingsregister vermeld (artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.6.3.  Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die 

gelden ten aanzien van wettelijk samenwonenden een beperkte vermogensrechtelijke 

bescherming creëren die gedeeltelijk is geïnspireerd door bepalingen die gelden ten aanzien 

van echtgenoten.  

 

 B.7.  Het verschil in behandeling tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden steunt 

op het objectieve gegeven dat hun juridische toestand verschilt, zowel wat hun verplichtingen 

jegens elkaar, als wat hun vermogensrechtelijke toestand betreft. 

 

 Die verschillende juridische toestand kan in bepaalde gevallen, wanneer zij verband 

houdt met het doel van de maatregel, een verschil in behandeling tussen gehuwden en 

wettelijk samenwonenden verantwoorden. 

 

 B.8.1.  Het stelsel van de wettelijke samenwoning zoals bepaald in de artikelen 1475 tot 

1479 van het Burgerlijk Wetboek is vergelijkbaar met het stelsel van scheiding van goederen 

bepaald in de artikelen 1466 tot 1469 van het Burgerlijk Wetboek.  
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 B.8.2.  In het stelsel van scheiding van goederen blijft elke echtgenoot eigenaar van wat 

hij vóór het huwelijk bezit en van wat hij tijdens het huwelijk verkrijgt. Artikel 1466 van het 

Burgerlijk Wetboek bepaalt dienaangaande het volgende :  

 

 « Wanneer de echtgenoten bij huwelijkscontract bedingen dat zij gescheiden van 
goederen zullen zijn, bezit ieder van hen de bevoegdheid van beheer, genot en beschikking 
alleen, onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1; zijn inkomsten en besparingen 
blijven eigen goed ». 
 

 Bij gebrek aan een andersluidende overeenkomst geldt hetzelfde ten aanzien van wettelijk 

samenwonenden. Artikel 1478, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat « elk van de 

wettelijk samenwonenden […] de goederen [behoudt] waarvan hij de eigendom kan bewijzen, 

de inkomsten uit deze goederen en de opbrengsten uit arbeid ».  

 

 B.8.3.  Wat het bewijs van de eigendom betreft, bepaalt artikel 1468, tweede lid, van het 

Burgerlijk Wetboek ten aanzien van echtgenoten gehuwd volgens het stelsel van scheiding 

van goederen dat « roerende goederen waarvan niet kan worden bewezen dat ze eigendom 

zijn van een der echtgenoten, […] als onverdeeld [worden beschouwd] tussen de 

echtgenoten ». 

 

 Wat de wettelijk samenwonenden betreft, bepaalt artikel 1478, tweede lid, van het 

Burgerlijk Wetboek dat « de goederen waarvan geen van beide wettelijk samenwonenden de 

eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht in onverdeeldheid te zijn ». 

 

 B.9.1.  Ofschoon de vermogensrechtelijke situatie van wettelijk samenwonenden en die 

van echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen vergelijkbaar zijn, 

geldt de in de in het geding zijnde bepalingen vervatte beperking niet ten aanzien van de 

eerste categorie van personen. 

 

 B.9.2.  Weliswaar kan de vrees van de wetgever dat de inkoop een schenking zou 

verbergen teneinde het herroepelijk karakter van die schenking te omzeilen, geen betrekking 

hebben op wettelijk samenwonenden, vermits schenkingen tussen die partijen aan het gemeen 

recht zijn onderworpen en derhalve in beginsel onherroepbaar zijn (artikel 894 van het 

Burgerlijk Wetboek).  
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 B.9.3.  Dit neemt niet weg dat de zorg van de wetgever, vermeld in B.5, reservataire 

erfgenamen te beschermen tegen verdoken schenkingen, evenzeer geldt ten aanzien van 

wettelijk samenwonenden. De wetgever was zich overigens bewust van de noodzaak die 

erfgenamen te beschermen vermits artikel 1478, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 

bepaalt dat « indien de overlevende wettelijk samenwonende een erfgenaam is van de 

vooroverledene, […] de in het vorige lid [van dat artikel] bedoelde onverdeeldheid ten 

aanzien van de erfgenamen met voorbehouden erfdeel als een schenking [wordt] beschouwd, 

behoudens tegenbewijs ». Het voormelde artikel 1478, derde lid, is evenwel niet langer van 

toepassing wanneer een wettelijk samenwonende het aandeel inkoopt van de andere wettelijk 

samenwonende in een goed dat onverdeeld tussen hen is. Door de inkoop van het aandeel van 

de ene wettelijk samenwonende zal de andere wettelijk samenwonende zijn eigendomsrecht 

over gans het goed kunnen bewijzen en is er niet langer sprake van een onverdeeldheid.  

 

 B.9.4.  Bovendien worden de eventuele schuldeisers van een wettelijk samenwonende die 

zijn of haar onverdeelde rechten overdraagt aan de andere wettelijk samenwonende niet 

beschermd bij gebrek aan een verplichting om hetzij een openbare verkoping te organiseren, 

hetzij de machtiging van de rechter te vragen. Weliswaar kunnen schuldeisers « opkomen 

tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun 

rechten » (artikel 1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). In dat geval dienen zij 

evenwel bedrog aan te tonen. Een dergelijke vereiste geldt niet wanneer een echtgenoot zijn 

of haar onverdeelde rechten in een goed overdraagt aan de andere echtgenoot zonder openbare 

verkoping of machtiging van de rechter. 

 

 B.10.1.  Gelet op het voorgaande, is het in B.2 vermelde verschil in behandeling niet 

redelijk verantwoord.  

 

 B.10.2.  Die discriminatie is echter niet te wijten aan de artikelen 1469, tweede lid, en 

1595, eerste lid, 4°, van het Burgerlijk Wetboek. Zij vloeit voort uit het feit dat de wetgever 

niet in de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van wettelijk 

samenwonenden in een soortgelijke beperking heeft voorzien. Daaruit volgt dat de 

prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Vermits de in B.10 vastgestelde discriminatie niet berust op de artikelen 1469, tweede lid, 

en 1595, eerste lid, 4°, van het Burgerlijk Wetboek, schenden die bepalingen de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4782 

 
 

Arrest nr. 73/2010 
van 23 juni 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 433terdecies, tweede lid, van het 

Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 5 oktober 2009 in zake de arbeidsauditeur en de burgerlijke partijen, het 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en B.F., tegen T.H. S. en 
E.G., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 oktober 2009, heeft de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 433terdecies, tweede lid, [van het Strafwetboek,] in zoverre het de 
verbeurdverklaring van het onroerend of roerend goed, zelfs indien het toebehoort aan een 
derde te goeder trouw, verplicht maakt, zonder de magistraat die zitting neemt ten gronde in 
staat te stellen de teruggave van dat roerend of onroerend goed te gelasten : 
 
 1)  de voorschriften van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? 
 
 2)  het voorschrift van artikel 12 van de Grondwet ? 
 
 3)  het voorschrift van artikel 17 van de Grondwet ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de arbeidsauditeur te Charleroi; 
 
 -  het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, waarvan de zetel is 
gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 138; 
 
 -  B.F.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Ureel, tevens loco Mr. A. Lebeau, advocaten bij de balie te Charleroi, voor het 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding; 
 
 .  Mr. S. Tournay, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. P. George, advocaat bij de 
balie te Charleroi, voor B.F.; 
 
 .  Mr. F. Viseur, tevens loco Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 B.F. is eigenaar van een gebouw dat hij verhuurt aan T.H. S. en E.G. 
 
 Aangezien laatstgenoemden zich volgens het parket buiten het medeweten van B.F. schuldig hebben 
gemaakt aan huisjesmelkerij, worden zij voor de Correctionele Rechtbank te Charleroi vervolgd wegens inbreuk 
op verscheidene wetgevingen waaronder de artikelen 433decies tot 433terdecies van het Strafwetboek. 
 
 Op het gebouw van B.F. werd, op grond van artikel 42, 1°, van het Strafwetboek, beslag gelegd. 
 
 In zoverre laatstgenoemde evenwel zou moeten worden beschouwd als een derde te goeder trouw, stelt de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi aan het Hof de vraag naar de grondwettigheid van artikel 433terdecies, 
tweede lid, in de hiervoor uiteengezette bewoordingen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Het arbeidsauditoraat stelt dat de door de verwijzende rechter aan artikel 433terdecies, tweede lid, 
gegeven « interpretatie correct is in een zekere interpretatie », maar doet daarbij meteen opmerken dat die 
bepaling, reeds bij de aanneming ervan, talrijke interpretatieproblemen oplevert. Aldus werden er twee 
amendementen verworpen, die ertoe strekten de verbeurdverklaring van de goederen die niet aan de dader 
toebehoren, te beperken tot het enkele geval waarin de verzwarende omstandigheid verbonden aan de deelname 
aan een criminele organisatie in aanmerking werd genomen : verscheidene parlementsleden achtten het immers 
« absurd dat een huurder die een huurhuis zonder goedkeuring van de eigenaar en buiten diens weten 
onderverhuurt met abnormaal profijt, tot gevolg zou kunnen hebben dat de eigenaar te goeder trouw zijn 
eigendom verbeurd verklaard ziet ». Het Parlement scheen aan te nemen dat het goed van een derde te goeder 
trouw niet verbeurd kon worden verklaard. 
 
 Het arbeidsauditoraat merkt tevens op dat, in antwoord op een parlementaire vraag, de minister van Justitie 
destijds heeft opgemerkt dat de situatie van de eigenaars te goeder trouw meermaals werd aangehaald tijdens de 
bespreking van de wet van 10 augustus 2005. Teneinde klaarheid te scheppen in hun situatie werd een 
amendement op artikel 433terdecies aangenomen dat met name ertoe strekt rekening te houden met de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, die de rechten van de derden te goeder trouw heeft verankerd; daaruit zou 
volgen dat de bedoeling van de wetgever duidelijk was : artikel 433terdecies voorziet in een verplichting van 
verbeurdverklaring, zelfs wanneer het goed niet het eigendom is van de dader van het misdrijf, maar het legt 
tevens de verplichting op rekening te houden met de rechten van de derden te goeder trouw; volgens de minister 
dient dat artikel niet zo te worden geïnterpreteerd dat het de verbeurdverklaring oplegt van een goed dat het 
eigendom is van een derde wanneer laatstgenoemde blijk heeft gegeven van zijn goede trouw en a fortiori 
wanneer hij is vrijgesproken door de rechtbank. 
 
 A.1.2.  Dezelfde partij voegt daaraan toe dat, teneinde de rechten van de derden te waarborgen in geval van 
verbeurdverklaring van het gehuurde goed, de wetgever artikel 5ter van het Wetboek van strafvordering, in 
verband met de informatie betreffende de rechtsdag voor de feitenrechter, heeft uitgebreid tot de goederen 
bedoeld in artikel 42, 1°. 
 
 De wetgever heeft daarentegen geen uitbreiding overwogen van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 
tot vaststelling van de termijnen waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door 
derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak : dat koninklijk besluit, dat die derden ertoe 
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in staat stelt hun aanspraak voor de bevoegde rechter te brengen binnen een termijn van negentig dagen, is enkel 
van toepassing op de zaken die verbeurd zijn verklaard op grond van artikel 43bis van het Strafwetboek. 
 
 A.2.  In het tweede deel van zijn memorie suggereert het arbeidsauditoraat aan het Hof om 
artikel 433quinquies van het Strafwetboek zo te interpreteren dat het de rechter in staat stelt aan de derde-
eigenaar te goeder trouw het genot van zijn goed te laten : volgens de memorie zou die interpretatie de intentie 
van de wetgever in acht nemen, zoals die zou blijken uit het verslag aan de Senaat, volgens hetwelk « de 
eigenaar van het goed (bijvoorbeeld van het voertuig dat heeft gediend voor het vervoer van slachtoffers van 
mensensmokkel) op de hoogte [moet] worden gebracht van de rechtsdag voor de feitenrechter opdat hij de 
mogelijkheid zou hebben zijn argumenten voor te leggen om de verbeurdverklaring te voorkomen ». Aan de 
hand van die interpretatie zou het tevens mogelijk zijn een einde te maken aan een stroming in de rechtspraak 
waarbij de huisjesmelkers worden vrijgesproken teneinde de goederen van een eigenaar te goeder trouw niet 
verbeurd te verklaren. 
 
 A.3.1.  Het arbeidsauditoraat te Charleroi is daarentegen van mening dat artikel 433quinquies artikel 17 van 
de Grondwet en het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens schendt, 
in het geval waarin de derde-eigenaar van het gebouw niet op de correctionele zitting verschijnt (vergetelheid te 
verwittigen vanwege het openbaar ministerie, verstek dat al dan niet afhankelijk is van de wil van de betrokkene, 
enz.) : in dat geval moet de correctionele rechter het gebouw immers verbeurdverklaren zonder dat daartegen 
enig beroep openstaat voor de derde - aangezien hij niet de regeling kan genieten van het voormeld koninklijk 
besluit van 9 augustus 1991 – en zodoende zal hij hem definitief van zijn eigendom beroven. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat de door het arbeidsauditoraat aangevoerde interpretatie hem niet 
correct lijkt, na een schending van artikel 17 van de Grondwet - dat geen betrekking heeft op de bijzondere 
verbeurdverklaring – te hebben uitgesloten. Geen enkele tekst verplicht de correctionele rechter het gebouw 
verbeurd te verklaren indien de eigenaar ervan niet ter terechtzitting verschijnt : het staat dus aan de magistraat, 
rekening houdend met de dossierstukken, te beoordelen of de verbeurdverklaring van het gebouw dat heeft 
gediend tot het plegen van een misdrijf, derden al dan niet nadeel berokkent en, bij ontstentenis van stukken aan 
de hand waarvan hij zulks kan weten, heeft de rechter geen andere mogelijkheid dan het goed niet verbeurd te 
verklaren : volgens artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek is het immers zo dat « goede trouw […] steeds 
[wordt] vermoed, en hij die zich op kwade trouw beroept, […] die [moet] bewijzen ». Bij ontstentenis van 
informatie waaruit de kwade trouw van de eigenaar van het gebouw blijkt, zou de rechter bijgevolg niet het 
gebouw verbeurd moeten verklaren, maar zou hij precies het gebouw niet verbeurd moeten verklaren; het is dus 
niet omdat de eigenaar afwezig zou zijn op de zitting dat zijn kwade trouw zou worden vermoed en dat daaruit 
zou voortvloeien dat de rechter verplicht zou zijn om het gebouw in beslag te nemen. 
 
 Zelfs in de veronderstelling dat de argumentatie van het auditoraat wordt gevolgd, zou de door het 
auditoraat aangevoerde schending van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie niet haar oorsprong 
vinden in de te dezen getoetste norm, maar veeleer in de ontstentenis van beroep voor derden te goeder trouw die 
niet ter zitting zouden verschijnen om van hun goede trouw te doen blijken, en wier gebouw aldus ten onrechte 
verbeurd zou worden verklaard : het zou niet de in het geding zijnde norm, artikel 433terdecies van het 
Strafwetboek, maar wel degelijk de ontstentenis van toepassing van artikel 43bis, vierde lid, van het 
Strafwetboek op de verbeurdverklaringen op grond van artikel 42, 1°, van het Strafwetboek zijn die ten 
grondslag ligt aan de ongrondwettigheid.  
 
 De Ministerraad voegt daaraan toe dat artikel 5ter van het Wetboek van strafvordering aan de eigenaar van 
het gebouw de gelegenheid biedt van zijn goede trouw te doen blijken. 
 
 Ten slotte betwist diezelfde partij dat de derde te goeder trouw over geen enkel beroep beschikt. Uit de 
rechtspraak zou immers blijken dat, in het geval waarin ten aanzien van een derde die het strafproces niet 
bijwoont, een van zijn gebouwen verbeurd wordt verklaard zonder dat hij zijn goede trouw heeft kunnen doen 
gelden voor de strafrechter, hij immers steeds verzet of hoger beroep zou kunnen aantekenen tegen het vonnis 
waarbij de verbeurdverklaring wordt gelast; zijn rechten zouden dus worden gevrijwaard. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad evenals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 
(hierna : het Centrum) nemen niet de door de verwijzende rechter aan artikel 433terdecies van het Strafwetboek 
gegeven interpretatie in aanmerking, volgens welke die bepaling het niet mogelijk zou maken de 
verbeurdverklaring van het roerend of onroerend goed te gelasten indien de derde-eigenaar ervan te goeder trouw 
is; die partijen onderstrepen immers dat die bepaling uitdrukkelijk stelt dat de verbeurdverklaring geen afbreuk 
kan doen aan de rechten van de derden op de goederen die verbeurd kunnen worden verklaard. 
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 A.4.2.  De Ministerraad zet uiteen dat zijn interpretatie dezelfde is als diegene die werd verdedigd in de 
voormelde verklaring van de minister van Justitie bij de aanneming van de in het geding zijnde norm : 
artikel 433terdecies is op dusdanige wijze geformuleerd dat de goederen die toebehoren aan derden te goeder 
trouw niet verbeurd dienen te worden verklaard; de prejudiciële vraag dient dus ontkennend te worden 
beantwoord, aangezien de door de verwijzende rechter gegeven interpretatie van die bepaling niet juist is. 
 
 Bovendien vertoont de tekst van artikel 433terdecies van het Strafwetboek grote gelijkenissen met de 
artikelen 433novies en 505 van hetzelfde Wetboek, die tevens bepalen dat de rechter niet de verbeurdverklaring 
van de goederen van de derden te goeder trouw uitspreekt; zelfs in het geval waarin een goed per vergissing 
verbeurd zou worden verklaard, en overeenkomstig artikel 44 van het Strafwetboek, is de teruggave van de 
goederen aan de eigenaars te goeder trouw steeds mogelijk. De beoordeling door de rechter van de goede trouw 
van de derden is te dezen bijzonder belangrijk, aangezien het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 niet 
toepasbaar is op die verbeurdverklaringen. 
 
 Volgens de Ministerraad zouden twee arresten uitgesproken door het Hof van Cassatie op 14 januari 2004 
en op 11 januari 2005 die benadering bevestigen : voor dat Hof is de verbeurdverklaring slechts mogelijk op 
voorwaarde dat de rechten van de derden niet worden geschonden. 
 
 A.4.3.  Het Centrum leidt, zijnerzijds, uit de bewoordingen van artikel 433terdecies, tweede lid, in verband 
met de inachtneming van de rechten van de derden af dat rekening dient te worden gehouden met drie elementen 
van beoordeling : artikel 433terdecies onderscheidt zich van het vroegere artikel 77bis van de wet van 
15 december 1980 door te voorzien in een automatische en niet langer een facultatieve verbeurdverklaring van 
de goederen; het wijkt af van het gemeen recht door te voorzien in de automatische verbeurdverklaring van het 
goed, zelfs indien het niet aan de veroordeelde toebehoort, en ten slotte strekt het tegelijkertijd ertoe de rechten 
van de derden te garanderen. De enige mogelijkheid om die drie elementen met elkaar te verzoenen, bestaat erin 
te oordelen dat de beoogde derde « te goeder trouw » dient te zijn. Voor die partij moet de in het geding zijnde 
bepaling bijgevolg zo worden geïnterpreteerd dat ze a priori (automatisch karakter) voorziet in de 
verbeurdverklaring van het goed, maar tevens zo dat ze de feitenrechter in staat stelt die verbeurdverklaring niet 
uit te spreken indien de eigenaar - derde bij het misdrijf -, die op de hoogte wordt gebracht van de zitting 
overeenkomstig artikel 5ter van het Wetboek van strafvordering, erin slaagt van zijn goede trouw te doen blijken 
(element ter bescherming van de derde te goeder trouw). 
 
 Diezelfde partij onderstreept dat het begrip goede of kwade trouw dus doorslaggevend is : kan worden 
geoordeeld dat de derde eigenaar te kwader trouw is, indien hij het bestaan van het misdrijf kende of diende te 
kennen, of kan enkel worden geoordeeld dat hij te kwader trouw is, indien hij een daad van deelname aan 
huisjesmelkerij heeft gesteld ? Het Centrum suggereert om die vraag te beantwoorden door het doel voor ogen te 
houden dat de wetgever heeft nagestreefd met de aanneming van de bijzondere bepaling van artikel 433terdecies 
en dat erin bestond de strijd tegen de huisjesmelkers te versterken. Indien men oordeelt dat de eigenaar enkel te 
kwader trouw is wanneer hij heeft deelgenomen aan huisjesmelkerij, een activiteit die wordt bestraft in 
artikel 433decies van het Strafwetboek, komt men in werkelijkheid terecht bij de gemeenrechtelijke regeling, die 
voorziet in de automatische verbeurdverklaring wanneer het goed aan de veroordeelde toebehoort, dit wil zeggen 
aan de dader of de mededader van het misdrijf : artikel 433terdecies zou dus geen bestaansreden meer hebben en 
zou geen bijkomend ontradend effect hebben in vergelijking met het gemeen recht. Daaruit volgt dat het begrip 
goede trouw moet worden begrepen als zijnde de toestand van de eigenaar, derde bij het misdrijf, die het bestaan 
van de in zijn gebouw verrichte activiteit van huisjesmelkerij niet kende (en niet diende te kennen). 
 
 A.5.  Voor het Centrum, zoals voor de Ministerraad, zou de interpretatie van artikel 433terdecies die zij 
voorstaan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in acht nemen, niettegenstaande het feit dat daarin een verschil 
in behandeling wordt gemaakt tussen de eigenaars te goeder trouw en de eigenaars te kwader trouw. Het 
onderscheid heeft immers betrekking op de goede trouw van de eigenaar, wat een objectief criterium is en dat 
criterium is relevant ten aanzien van de nagestreefde doelstelling : de straf van bijzondere verbeurdverklaring 
maakt het mogelijk eigenaars te ontraden zich schuldig te maken aan activiteiten van huisjesmelkerij of ze te 
dekken. Ten slotte is het onderscheid evenredig met het nagestreefde doel, in zoverre de eigenaar zijn goede 
trouw kan laten gelden en de feitenrechter over een beoordelingsbevoegdheid beschikt : hij kan aldus het reële 
karakter van de beweringen van de derden-eigenaars controleren alsmede hun niet-deelname aan de feiten die de 
wetgever wil bestraffen. 
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 De Ministerraad merkt ook op dat dat onderscheid zou overeenstemmen met de rechtspraak van het Hof 
inzake bijzondere verbeurdverklaring en met name met de arresten nrs. 162/2001 en 38/2002 : in die arresten 
heeft het Hof immers de voorgelegde bepaling afgekeurd in zoverre, door de verbeurdverklaring op te leggen 
zonder dat de eigenaar kan aantonen dat hij niets te maken heeft met het misdrijf, de inbreuk op het ongestoord 
genot van het eigendom kennelijk onevenredig is met de nagestreefde doelstelling van algemeen belang. Uit die 
rechtspraak zou, a contrario genomen, blijken dat een bepaling die de eigenaar te goeder trouw in staat stelt aan 
te tonen dat hij niets te maken heeft met het misdrijf, niet onevenredig is met de nagestreefde doelstelling, en dus 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt. 
 
 A.6.  Wat de inachtneming van artikel 12 van de Grondwet betreft, zetten zowel het Centrum als de 
Ministerraad uiteen dat het legaliteitsbeginsel in strafzaken wel degelijk in acht is genomen, in zoverre de straf 
van bijzondere verbeurdverklaring wordt vastgesteld in een wettekst. Artikel 433terdecies is, zoals die partijen 
voorstellen het te interpreteren, voldoende duidelijk en precies en stelt eenieder in staat te weten of het door hem 
aangenomen gedrag al dan niet strafbaar is; ofschoon aan de rechter een beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten, 
wordt die bevoegdheid afgelijnd door precieze criteria. De Ministerrad voegt daaraan toe dat de in het geding 
zijnde bepaling bijgevolg de rechtspraak van het Hof in acht neemt in verband met het legaliteitsbeginsel in 
strafzaken; bovendien werd de aan de rechter gelaten beoordelingsbevoegdheid in verband met de goede trouw 
van de eigenaar van het gebouw reeds door het Hof gevalideerd in de voormelde arresten nrs. 162/2001 en 
38/2002. 
 
 A.7.  Wat ten slotte de inachtneming van artikel 17 van de Grondwet betreft, onderstrepen diezelfde 
partijen dat, volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie, die grondwetsbepaling uitsluitend de algemene 
verbeurdverklaring beoogt. Artikel 433terdecies van het Strafwetboek voorziet evenwel in de bijzondere 
verbeurdverklaring van de goederen die hebben gediend om een misdrijf van huisjesmelkerij te plegen : het is 
dus niet strijdig met artikel 17 van de Grondwet. 
 
 A.8.  B.F., eigenaar van het gebouw waarin zich de activiteiten van huisjesmelkerij zouden hebben 
afgespeeld, schetst in de eerste plaats de feiten en onderstreept met name dat zijn hoedanigheid van derde te 
goeder trouw niet kan worden betwist : hij werd nooit lastig gevallen in het raam van het aan de verwijzende 
rechter voorgelegde dossier en de huurder van het genoemde gebouw heeft, zijnerzijds, een 
buitenvervolgingstelling in de raadkamer genoten, zonder hoger beroep vanwege het openbaar ministerie. 
 
 A.9.  Verderop in zijn memorie is B.F., met ruime verwijzing naar het standpunt van het arbeidsauditoraat 
hieromtrent, van mening dat de huidige bewoordingen van artikel 433terdecies, tweede lid, van het Strafwetboek 
de feitenrechter de verplichting opleggen het roerend of onroerend goed verbeurd te verklaren, zelfs wanneer het 
toebehoort aan een derde te goeder trouw, zonder de magistraat in staat te stellen de teruggave van het genoemde 
roerend of onroerend goed te gelasten. Zodoende zou die bepaling discriminerend zijn, aangezien « zij de 
eigenaar te goeder trouw niet in staat stelt zonder discriminatie zijn rechten en vrijheden te genieten, aangezien 
de magistraat verplicht is zijn onroerend goed verbeurd te verklaren, waarbij aldus een ongelijkheid in het leven 
wordt geroepen tussen de eigenaar te goeder trouw en diegene die zich volledig bewust was van het gebruik van 
zijn roerend of onroerend goed »; bovendien zou, zelfs indien de derde wordt gehoord, dit slechts illusoir zijn, 
vermits de feitenrechter de verbeurdverklaring van zijn onroerend goed zal moeten uitspreken, ongeacht de 
argumenten die de derde zou kunnen doen gelden. 
 
 Tevens zou artikel 12 van de Grondwet zijn geschonden, vermits, in de aangeklaagde interpretatie, 
artikel 433terdecies, tweede lid, van het Strafwetboek, de eigenaar te goeder trouw de uitoefening van zijn 
rechten ontzegt en hem bijgevolg van zijn individuele vrijheid berooft, aangezien de derde weliswaar wordt 
gehoord, maar zonder enig nut – vermits de feitenrechter verplicht de verbeurdverklaring van het goed moet 
uitspreken. 
 
 Ten slotte zou ook artikel 17 van de Grondwet zijn geschonden. In de aangeklaagde interpretatie stelt 
artikel 433terdecies, tweede lid, van het Strafwetboek ten aanzien van een derde-eigenaar te goeder trouw 
immers een echte straf in – een hoofdstraf, vermits het gaat om de verbeurdverklaring van zijn onroerend goed -, 
terwijl hij niet wordt vervolgd, hij nooit lastig gevallen werd en hij geacht wordt helemaal niets te maken te 
hebben met het dossier. 
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- B - 

 

 B.1.  De artikelen 16 tot 21 van de wet van 10 augustus 2005 voegen in boek II, titel VIII, 

van het Strafwetboek een hoofdstuk IIIquater in, met als opschrift : « Misbruik van 

andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling 

van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren ».  

 

 B.2.1.  Aan het Hof wordt te dezen een vraag gesteld in verband met artikel 433terdecies 

van het Strafwetboek, ingevoegd bij artikel 19 van de voormelde wet. 

 

 Die bepaling - waarvan enkel het tweede lid in het geding is - stelt : 

 

 « In de gevallen bedoeld in de artikelen 433undecies en 433duodecies worden de 
schuldigen bovendien veroordeeld tot de ontzetting van de rechten bedoeld in artikel 31, 
eerste lid. 
 
 De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, wordt toegepast op de 
schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel 433decies, zelfs ingeval de zaken waarop zij 
betrekking heeft niet het eigendom van de veroordeelde zijn, zonder dat deze 
verbeurdverklaring evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van de derden op de goederen 
die verbeurd zouden kunnen worden verklaard. Zij moet in dezelfde omstandigheden ook 
worden toegepast op het roerend goed, het deel ervan, het onroerend goed, de kamer of enige 
andere ruimte bedoeld in dat artikel. 
 
 Ze kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of onroerende 
goederen die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en de 
definitieve rechterlijke beslissing ». 
 

 B.2.2.  De artikelen 42 en 433decies, waarnaar artikel 433terdecies, tweede lid, van 

hetzelfde Wetboek verwijst, bepalen : 

 

 « Art. 42.  Bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast :  
 
 1°  Op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend 
hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de 
veroordeelde zijn; 
 
 2°  Op de zaken die uit het misdrijf voortkomen; 
 
 3°  Op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de 
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde 
voordelen ». 
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 « Art. 433decies.  Met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete 
van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro wordt gestraft hij die rechtstreeks of via 
een tussenpersoon misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten 
gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale 
toestand door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een 
deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte, te 
verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de 
menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en 
aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken. De boete wordt zo veel keer toegepast 
als er slachtoffers zijn ». 
 

 B.2.3.  Ten slotte heeft de voormelde wet van 10 augustus 2005 artikel 5ter van het 

Wetboek van strafvordering gewijzigd, dat voortaan bepaalt :  

 

 « Elke belanghebbende derde die volgens de door de rechtspleging verschafte 
aanwijzingen krachtens zijn rechtmatig bezit rechten kan doen gelden op de 
vermogensvoordelen bedoeld in de artikelen 42, 3°, 43bis en 43quater, van het Strafwetboek 
of die rechten kan doen gelden op de zaken bedoeld in artikel 42, 1, of op de zaken bedoeld in 
artikel 505 van het Strafwetboek, wordt op de hoogte gebracht van de rechtsdag voor het 
gerecht dat zal vonnissen over de grond van de zaak ». 
 

 B.3.  De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of artikel 433terdecies, tweede lid, van 

het Strafwetboek, de artikelen 10, 11, 12 en 17 van de Grondwet schendt « in zoverre het de 

verbeurdverklaring van het onroerend of roerend goed, zelfs indien het toebehoort aan een 

derde te goeder trouw, verplicht maakt, zonder de magistraat die zitting neemt ten gronde in 

staat te stellen de teruggave van dat roerend of onroerend goed te gelasten ». 

 

 B.4.1.  De Ministerraad en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding (hierna  : het Centrum), zijn van mening dat de interpretatie van 

artikel 433terdecies, tweede lid, van het Strafwetboek, die door de verwijzende rechter aan 

het Hof wordt voorgelegd, verkeerd is. 

 

 B.4.2.  Het staat in de regel aan de verwijzende rechter om de bepalingen die hij toepast 

te interpreteren, onder voorbehoud van een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding 

zijnde bepaling. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&text1=433terdecies&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27PENAL%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27433terdecies%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27433terdecies%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=46&imgcn.y=13#Art.433novies#Art.433novies
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 B.5.  In het ontwerp dat in de Kamer werd ingediend, luidde artikel 433terdecies, tweede 

lid, van het Strafwetboek als volgt : 

 

 « De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, van het Strafwetboek 
kan worden toegepast op de schuldigen aan het misdrijf bedoeld in […] artikel 433decies, 
zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde 
zijn. Zij kan in dezelfde omstandigheden ook worden toegepast op het onroerend goed, de 
kamers of enige andere ruimte bedoeld in dit artikel » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 
DOC 51-1560/001, p. 52). 
 

 De memorie van toelichting preciseert : 

 

 « Artikel 433terdecies neemt het huidige artikel 77bis, §§ 4 en 5, van de wet van 1980 
over in verband met de ontzetting van de rechten bedoeld in artikel 31 van het Strafwetboek 
en met de bijzondere verbeurdverklaring » (ibid., p. 27). 
 

 B.6.1.  In verband met het toen in ontwerp zijnde artikel 433terdecies, tweede lid, werden 

verscheidene amendementen ingediend die ertoe strekten rekening te houden met de situatie 

van de eigenaar te goeder trouw. 

 

 B.6.2.  Zulks is het geval voor de amendementen nrs. 19 en 20 (Parl. St., Kamer, 2004-

2005, DOC 51-1560/005, pp. 1-2), die door de auteurs ervan werden verantwoord door met 

name te stellen : 

 

 « Het lijkt ons absurd dat een huurder die een huurhuis zonder goedkeuring van de 
eigenaar en buiten diens weten onderverhuurt met abnormaal profijt, tot gevolg zou kunnen 
hebben dat de eigenaar te goeder trouw zijn eigendom verbeurd verklaard ziet » (ibid., p. 2). 
 

 Ofschoon die amendementen door hun auteurs werden ingetrokken (Parl. St., Kamer, 

2004-2005, DOC 51-1559/004, p. 43) – blijkbaar gelet op de inaanmerkingneming van een 

ander amendement, dat hierna wordt vermeld en een gelijkwaardig gevolg heeft -, werden ze 

niettemin door de toenmalige minister van Justitie becommentarieerd als volgt : 

 

 « Inzonderheid de amendementen nrs. 19 en 20 stellen dat het concept ‘ bijzondere 
verbeurdverklaring ’ niet automatisch van toepassing is. Zo moet het in amendement nr. 19 
om een criminele organisatie en in amendement nr. 20 om een criminele organisatie, 
bendevorming of om gewoontedelicten gaan.  
 
 Zulks perkt de mogelijke bevoegdheidssfeer van de verbeurdverklaring uiteraard in, en 
dit zowel ten opzichte van de huidige situatie (waarbij niet in soortgelijke beperkingen is 
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voorzien) als ten opzichte van de efficiëntie van de wet. De praktijk leert immers dat de 
verbeurdverklaring vaak het beste middel is om een einde te maken aan een delictuele 
toestand. 
 
 Men moet er evenwel op toezien [...] in deze averechtse effecten te voorkomen, en dus 
het recht van derden te beschermen » (ibid., pp. 40-41). 
 

 B.6.3.  Zoals hiervoor is gezegd, werd een ander amendement met nr. 24 (Parl. St., 

Kamer, 2004-2005, DOC 51-1560/005, pp. 4-5) daarentegen goedgekeurd, en zulks met 

eenparigheid van de leden van de Commissie voor de Justitie (Parl. St., Kamer, 2004-2005, 

DOC 51-1559/004, p. 44). 

 

 In dat amendement werd met name voorgesteld de eerste zin van het tweede lid van 

artikel 433terdecies aan te vullen met de vermelding van het feit dat de bijzondere 

verbeurdverklaring plaatsvindt « zonder dat deze verbeurdverklaring evenwel afbreuk kan 

doen aan de rechten van de derden op de goederen die verbeurd zouden kunnen worden 

verklaard ». Dat amendement werd verantwoord in de volgende bewoordingen : 

 

 « Dit amendement beoogt allereerst de terminologie eenvormig te maken op grond van 
artikel 433nonies van het Strafwetboek inzake mensensmokkel. Vervolgens strekt het ertoe de 
tekst te verduidelijken wat de verplichte aard van de bijzondere verbeurdverklaring betreft, los 
van het gegeven of de veroordeelde persoon al dan niet eigenaar is, en anderzijds wat de 
rechten betreft van de derden naar analogie van artikel 505, derde lid. Het strekt er ten slotte 
toe eenvormigheid te brengen in de terminologie op grond van het amendement van de 
regering op artikel 433decies » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1560/005, p. 5). 
 

 B.7.1.  Het door de Kamer goedgekeurde wetsontwerp werd geëvoceerd door de Senaat. 

Het verslag namens de Commissie voor de Justitie van de Senaat vermeldt in de volgende 

bewoordingen de inleidende uiteenzetting van de minister van Justitie in verband met 

artikel 433terdecies van het Strafwetboek :  

 

 « Vervolgens zijn de rechten van derden nader omschreven in geval van bijzondere 
verbeurdverklaring bedoeld in artikel 42, 1°, van het Strafwetboek (zaken die het onderwerp 
van het misdrijf uitmaken of gediend hebben voor het plegen ervan), naar analogie van 
artikel 505 van hetzelfde Wetboek (inzake het witwassen van geld). 
 
 Aldus moet de eigenaar van het goed (bijvoorbeeld van het voertuig dat heeft gediend 
voor het vervoer van slachtoffers van mensensmokkel) op de hoogte worden gebracht van de 
rechtsdag voor de feitenrechter opdat hij de mogelijkheid zou hebben zijn argumenten voor te 
leggen om de verbeurdverklaring te voorkomen » (Parl. St., Senaat, 2004-2005, nr. 3-1138/4, 
p. 4). 
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 B.7.2.  De minister alludeerde aldus op de wijziging van artikel 5ter van het Wetboek van 

strafvordering, naar aanleiding van de aanneming van een amendement (Parl. St., Kamer, 

2004-2005, DOC 51-1560/005, pp. 3-4). 

 

 Volgens het verslag is dat amendement nr. 22 het « logisch gevolg van amendement 

nr. 24 dat betrekking heeft op de bescherming van derden, bedoeld in artikel 6 »; het « strekt 

ertoe de waarborg voor derden dat ze op de hoogte zullen worden gebracht van de rechtsdag 

voor het gerecht dat zal vonnissen over de grond van de zaak, bedoeld in artikel 5ter van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, uit te breiden tot de toepassing van 

artikel 42, 1°, van het Strafwetboek in geval van de misdrijven van huisjesmelkerij, 

mensensmokkel of mensenhandel » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1559/004, p. 44). 

 

 B.8.  Ten slotte werd in verband met artikel 433terdecies van het Strafwetboek een 

parlementaire vraag gesteld waarin met name werd opgemerkt : 

 

 « De wet van 10 augustus 2005 voorziet in de verbeurdverklaring van het pand ten 
aanzien van de huisjesmelker, zelfs indien het pand geen eigendom is van de veroordeelde. 
Tijdens de parlementaire werkzaamheden werd bepaald dat die straf automatisch zou worden 
toegepast bij een veroordeling voor dergelijke feiten. De wet voegt er evenwel aan toe dat de 
verbeurdverklaring plaatsvindt zonder dat deze de rechten van derden op de goederen die het 
voorwerp van de verbeurdverklaring kunnen uitmaken, schaadt. 
 
 De wet vertoont dus een gebrek aan logica, of doet op zijn minst problemen rijzen wat de 
toepassing betreft. Het is immers tegenstrijdig dat een eigenaar zijn pand verbeurdverklaard 
ziet terwijl hij geenszins van de praktijken van zijn huurder op de hoogte was en hij zelf door 
de rechtbank werd vrijgesproken. Dergelijke situatie kan zich evengoed voordoen indien de 
eigenaar zijn huurder uitdrukkelijk heeft verboden het pand onder te verhuren en indien de 
huurder dat verbod aan zijn laars lapt. In veel gevallen dreigt de eigenaar bovendien nooit een 
schadevergoeding te ontvangen, wanneer de veroordeelde voortvluchtig is of onvermogend. 
Deze toestand betekent een inbreuk op het eigendomsrecht en zal eigenaars er niet meteen toe 
aanzetten hun woningen te verhuren » (Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, 24 juli 2006, QRVA 
51 130, p. 25631). 
 

 De minister heeft geantwoord : 

 

 « 1.  […] Artikel 433decies van het Strafwetboek heeft betrekking op ‘ al wie ’ de erin 
omschreven feiten pleegt, zonder onderscheid te maken tussen de eigenaar, de huurder of enig 
ander persoon die het genot heeft van een onroerend goed. 
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 Tijdens de besprekingen over de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse 
bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en 
mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, werd langdurig gediscussieerd over 
de verbeurdverklaring van een onroerend goed en de rechten van derden. 
 
 Het geval van de eigenaar te goeder trouw werd, door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, verschillende malen ter sprake gebracht. 
 
 Om de situatie van deze eigenaars te verduidelijken, werd een amendement ingediend op 
artikel 433terdecies om hun rechten te bepalen, inzonderheid om rekening te houden met de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie die de rechten van derden te goeder trouw bevestigt. 
 
 De bedoeling van de wetgever was duidelijk : artikel 433terdecies voorziet in de 
verplichting tot verbeurdverklaring, zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft geen 
eigendom zijn van de dader van het misdrijf, maar krachtens dit artikel is het evenwel 
verplicht tevens rekening te houden met de rechten van derden die te goeder trouw zijn. Dit 
artikel mag niet worden begrepen als het opleggen van de verbeurdverklaring van een zaak 
die eigendom is van een derde wanneer deze zijn goede trouw heeft aangetoond en, a fortiori 
wanneer deze door de rechtbank is vrijgesproken. 
 
 2.  Gelet op wat voorafgaat, lijkt een wijziging van de wetgeving mij niet nodig te zijn, 
maar ik zal de aandacht van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de 
Verbeurdverklaring op dit punt vestigen » (Vr. en Antw., Kamer, 2006-2007, 13 november 
2006, QRVA 51 142, pp. 27751-27752). 
 

 B.9.  Uit wat voorafgaat volgt dat, in zoverre de prejudiciële vraag uit 

artikel 433terdecies, tweede lid, afleidt dat « het de verbeurdverklaring van het onroerend of 

roerend goed, zelfs indien het toebehoort aan een derde te goeder trouw, verplicht maakt, 

zonder de magistraat die zitting neemt ten gronde in staat te stellen de teruggave van dat 

roerend of onroerend goed te gelasten », zij zich baseert op een verkeerde lezing van die 

bepaling. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient bijgevolg ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 433terdecies, tweede lid, van het Strafwetboek schendt de artikelen 10, 11, 12 en 

17 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4789 

 
 

Arrest nr. 74/2010 
van 23 juni 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 3 april 2009 tot wijziging van de 

financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut 

van de Nationale Bank van België, ingesteld door de cvba « Deminor International » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 oktober 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 oktober 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 3 april 2009 tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2009, derde editie) door de 
cvba « Deminor International », met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Edmond 
Van Nieuwenhuyselaan 6, Arne Vandenknoop, wonende te 2930 Brasschaat, De Wilgaard 3, 
Wim d’Hont, wonende te 9700 Oudenaarde, Kortrijkstraat 18, Antoine De Mul, wonende te 
2100 Antwerpen, Turnhoutsebaan 305, Daniel Moreaux, wonende te 1200 Brussel, 
Mistrallaan 81, Harry Dijstelbergen, wonende te 2910 Essen, Schelpheuvelstraat 107, Dirk 
Thys, wonende te 2060 Antwerpen, Oranjestraat 23A, Alois Magnus, wonende te 1860 Meise, 
Bloemendreeflaan 2, Max Swenden, wonende te 2840 Rumst, Kruislei 8, Patrick Hanssens, 
wonende te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat 74, Peter Vervloet, wonende te 
2220 Heist-op-den-Berg, Louis Van Kerckhovenstraat 14, John Vos, wonende te 
3000 Leuven, Brusselsestraat 268, Albert Masui, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op 
Tielen 18, Sonia Ameye, wonende te 2140 Borgerhout, Morckhovenlei 35, Nathalie Horvelin, 
wonende te 1380 Lasne, rue de Genleau 103, Eric Depré, wonende te 8820 Torhout, 
Beckhofstraat 1, Danny De Jong, wonende te 2300 Turnhout, Tichelarijstraat 68, Gérald 
Morel de Westgaver, Gauthier Morel de Westgaver en Vincianne Morel de Westgaver, 
wonende te 9052 Zwijnaarde, Mijlgrachtstraat 4, Peter Noyens, wonende te 2460 Kasterlee, 
Poederleesteenweg 47, Adriaan Noyens, wonende te 2460 Kasterlee, Vorsel 26, Jacques 
Noyens, wonende te 2470 Retie, Grensstraat 11, Stefaan Martens, wonende te 
9988 Sint-Laureins, Ketterijstraat 37, Paul G.M. Devos, wonende te 3000 Leuven, 
Minderbroedersstraat 25, Raphaël Spegelaere, wonende te 9031 Drongen, 
De Kemmeterlaan 20, Patrick Mistiaen, wonende te 9870 Zulte, Oude Weg 184, Roosje 
Boschmans, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Fazantenlaan 34, Piet Vandenbussche, 
wonende te 3001 Heverlee, Frans Cnopslaan 4, Johannes Van Coillie, wonende te 
1000 Brussel, Vandenbrandenstraat 42, Prosper Thuysbaert, wonende te 1150 Brussel, 
Orléansgaarde 12, Gilles Thuysbaert, wonende te 3000 Leuven, Oude Rondelaan 2, Koen 
Labens, wonende te 8810 Lichtervelde, Zwevezelestraat 6, Cécile Vandeputte, die keuze 
woonplaats doet te 1000 Brussel, Clovislaan 18, Ingrid Callens, wonende te 
2860 Sint-Katelijne-Waver, Kalkoenstraat 19, Antoon Stockman, wonende te 8800 Roeselare, 
Graaf de Thienneslaan 10, Patrick Defreyne, wonende te 8560 Wevelgem, Dennestraat 12, 
Yve Van Eynde, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 121, Pierre Van Der Cruyssen, 
wonende te 9800 Deinze, Markt 19, Paul Kerkhof, wonende te 9870 Zulte, 
Drogenboomstraat 58, Herman Van Houte, wonende te 9220 Hamme, Driegoten 1a, Luc 
Jansens, wonende te 2390 Oostmalle, Molendreef 3, Marcel Smet, wonende te 1190 Brussel, 
Domeinlaan 169, Daniël De Meyer, wonende te 9800 Deinze, Ten Bosse 41, Ostan Battista, 
wonende te 7080 La Bouverie, rue de la Colline 136, Henri Van Dommelen, wonende te 
2390 Westmalle, Brechtsesteenweg 30, Jozef Van Houdt, wonende te 2370 Arendonk, 
Kerkstraat 206, Reynold Van Den Weghe, wonende te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 79, Michel 
Bikar, wonende te 1150 Brussel, Witte Vrouwenlaan 139, Dirk Vandorpe, wonende te 
9810 Nazareth, Biezenstraat 9, Marcel Manderick, wonende te 9790 Wortegem, 
Waregemseweg 157, Sofie Gheeraert, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 714, 
Georges De Blaere, wonende te 9810 Nazareth, Lijsterstraat 8, Hubertus Haass, wonende te 
1880 Kapelle-op-den-Bos, Fazantenlaan 34, Daniel De Smedt, wonende te 2550 Olen, 
Doffen 68, Hector Vermeersch, wonende te 2520 Ranst, Zwaluwenlaan 2, Filip Huyzentruyt, 
wonende te 3360 Korbeek-Lo, Bierbeekstraat 123, Noël Bouillart, wonende te 2812 Muizen, 
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Brugstraat 24, Leopold Van Steenberge, wonende te 8510 Marke, Watervalstraat 2, Jan 
Vindevoghel, wonende te 8570 Anzegem, Berglaan 7, Theo Raedschelders, wonende te 
3680 Maaseik, Pelserstraat 15,  Harry Huybrechts-Gontie, wonende te 1800 Vilvoorde, 
Toekomststraat 29, Hans Van Nieuwenhove, wonende te 9620 Zottegem, 
Sint-Andriessteenweg 188, Geert Dedeystere, wonende te 9770 Kruishoutem, 
Varkenskotstraat 1, Eric Geenen, wonende te 2340 Beerse, Kapelstraat 1, Johan Dedeystere, 
wonende te 9800 Deinze, Tolpoortstraat 56, Filip Van Wiele, wonende te 
9051 Sint-Denijs-Westrem, Afsneedorp 2, Filip Corthier, wonende te 9220 Hamme, 
Weverstraat 29, Jacques Beghin, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, De Knok 6, Yanick 
D’Hooghe, wonende te 3080 Tervuren, Bleuckeveldlaan 47, Jacques Wybauw, wonende te 
2170 Merksem, Rietschoorvelden 62, Walter Claes, wonende te 2950 Kapellen, 
Olmendreef 18, Henri Wuyts, wonende te 2950 Kapellen, Dorpsstraat 33, Danny Smekens, 
wonende te 9620 Zottegem, Wijnhuizenstraat 85, Frédéric Ropsy, wonende te 1380 Lasne, 
rue de Genleau 103, Nicole Willems, wonende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 215, Marc 
Cloet, wonende te 8000 Brugge, Zwijnstraat 2, Jaak Van Der Gucht, wonende te 
9420 Bambrugge, Dries 39, Robert Hanssens, wonende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, 
Kleinenbergstraat 74, en Anne-Marie Versele, wonende te 9700 Oudenaarde, Fietelstraat 54. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. de Bandt, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. P. Peeters en Mr. X. Dieux, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De cvba « Deminor International » en anderen beroepen zich op hun hoedanigheid van 
aandeelhouders van de Nationale Bank van België. De cvba « Deminor International » preciseert dat zij optreedt 
ter behartiging van zowel de eigen belangen als die van haar klanten die eveneens aandeelhouders zijn van de 
Nationale Bank van België (NBB). 
 
 Om hun rechtens vereiste belang bij het beroep te staven, voeren de verzoekende partijen aan dat hun 
rechten als aandeelhouders rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de wet van 3 april 2009 tot wijziging 
van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de 
Nationale Bank van België (hierna : wet van 3 april 2009). 
 
 A.1.2.  De Ministerraad werpt op dat de verzoekende partijen nalaten hun hoedanigheid van aandeelhouders bij 
de NBB aan te tonen en dat hun beroep derhalve niet-ontvankelijk is.  
 
 Volgens de Ministerraad laat de cvba « Deminor International » ook na aan te tonen dat haar leden ook effectief 
aandeelhouder zijn van de NBB. Het beroep van de cvba « Deminor International » zou dan ook een actio popularis 
zijn. 
 
 A.1.3.  Als bijlage bij hun memorie van antwoord leggen de verzoekende partijen attesten neer waaruit hun 
hoedanigheid van aandeelhouders van de NBB blijkt. 
 
 A.1.4.  In zijn memorie van wederantwoord doet de Ministerraad opmerken dat verschillende verzoekende 
partijen nog nalaten hun hoedanigheid van aandeelhouder van de NBB te bewijzen. 
 
 Wat de cvba « Deminor International » betreft, voert de Ministerraad nog aan dat de beslissing van haar raad 
van bestuur om op te treden ter bescherming van zowel de eigen rechten als de rechten van haar klanten die 
aandeelhouders zijn, niet volstaat om haar belang aan te tonen. Bovendien laat die partij na haar hoedanigheid van 
aandeelhouder aan te tonen. Zij legt evenmin enig bewijs voor dat zij werd gemandateerd om namens de klanten het 
beroep in te stellen. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Eerste middel 
 
 A.2.  Met het eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van het gelijkheidsbeginsel 
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4 van de Europese 
richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007, met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, alsook met 
het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wet. 
 
 
 Eerste onderdeel 
 
 A.3.1.1.  De cvba « Deminor International » en anderen betogen in een eerste onderdeel dat de bestreden wet 
van 3 april 2009 de voormelde bepalingen en beginselen schendt doordat zij de Belgische Staat een buitenmatig 
voordeel verschaft. Het verschil in behandeling tussen de Belgische Staat als publieke aandeelhouder en de 
andere aandeelhouders van de NBB berust niet op een objectief, pertinent en evenredig criterium. 
 
 Zowel artikel 4 van de richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 als artikel 30 van het Wetboek van 
vennootschappen poneren het gelijkheidsbeginsel tussen aandeelhouders. De bestreden wet wijzigt de regels 
voor de winstverdeling en voor de aanleg van de reserves zo dat de Belgische Staat meer ontvangt vanwege zijn 
emissieprivilege dan vanwege zijn aandeelhouderschap. 
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 De verzoekende partijen stellen dat het motief, aangevoerd in de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden wet, dat het hier gaat om « de relatie tussen de Nationale Bank en de soevereine Staat die, in de 
uitoefening van haar prerogatieven, aan de Nationale Bank, als centrale bank van het land, het emissieprivilege 
inzake bankbiljetten heeft verleend », zonder enige grond is. Nergens worden objectieve redenen aangevoerd als 
verklaring voor de verhoging van de vergoeding van de Staat als tegenprestatie voor het emissieprivilege, dat 
niet meer bestaat. 
 
 In de parlementaire voorbereiding werd gewezen op de stijging van het aantal bankbiljetten dat in omloop 
is, maar er is geen correlatie tussen die stijging en de nettowinst van de Bank, of minstens hebben andere 
parameters meegespeeld. Er werd ook gewezen op de staatswaarborg, maar het is onduidelijk hoe die waarborg 
een bron van bijkomende inkomsten voor de NBB zou zijn. De indruk ontstaat dat de Staat met de bestreden wet 
een andere doelstelling voor ogen had en dat men in feite meer greep wilde krijgen op de nettowinsten van de 
Bank. 
 
 A.3.1.2.  Volgens de Ministerraad is de stelling dat er een onverantwoord verschil in behandeling zou zijn 
tussen de Staat als aandeelhouder en de overige aandeelhouders, fundamenteel onjuist : het nieuwe stelsel betreft 
niet de NBB en haar aandeelhouders, maar de verhouding tussen de Belgische Staat en de NBB als centrale bank, 
lid van het Europees stelsel van centrale banken (hierna : ESCB). Omdat de NBB het emissierecht heeft 
gekregen, is de Belgische Staat gerechtigd een surplus te ontvangen. Die vergoeding werd reeds toegekend toen 
de Staat nog geen aandeelhouder was. De categorieën van personen waartussen de verzoekende partijen een 
ongerechtvaardigd verschil in behandeling aanklagen, zijn dus niet vergelijkbaar. 
 
 Er is geen verschil in behandeling tussen de Belgische Staat als aandeelhouder en de andere 
aandeelhouders. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden derhalve niet geschonden. Hieruit volgt dat de 
verwijzing naar het beginsel van gelijkheid tussen aandeelhouders vervat in artikel 4 van de richtlijn 2007/36/EG 
niet pertinent is. 
 
 De Ministerraad ontkent dat de NBB haar emissierecht zou hebben verloren door de integratie in het ESCB. 
De Ministerraad doet opmerken dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 10 december 2003 (nr. 160/2003, 
overweging B.8.7.1) heeft bevestigd dat « in tegenstelling tot wat de verzoekers beweren, de bestreden bepaling 
dus niet het emissierecht van de N.B.B. met terugwerkende kracht herstelt. Zij bevestigt slechts het bestaan van 
dat emissierecht binnen het E.S.C.B. ». 
 
 A.3.1.3.  In hun memorie van antwoord doen de cvba « Deminor International » en anderen gelden dat de 
stelling van de Ministerraad dat de bestreden wet geen betrekking heeft op de relaties tussen de Bank en de Staat als 
aandeelhouder, maar tussen de Bank en de Staat als soevereine Staat, misleidend is. De verzoekende partijen citeren 
uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 juli 1948, toen de Belgische Staat aandeelhouder werd van de 
NBB, (Parl. St., Kamer, 1947-1948, nr. 282, pp. 1-3) en maken daaruit op dat de hoedanigheid van aandeelhouder en 
van soevereine Staat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de rijksmiddelenbegroting is enkel sprake van een 
« jaarlijks financieel inkomen afkomstig van de Nationale Bank van België », zonder dat enig onderscheid wordt 
gemaakt tussen dividenden en andere inkomsten. 
 
 A.3.1.4.  De Ministerraad repliceert dat vanaf de oprichting tot in 1948 de enige hoedanigheid van de Staat 
ten opzichte van de NBB die van soevereine Staat was, als verstrekker van het emissieprivilege, waarvoor hij 
gerechtigd is op het surplus van de « seigneuriage ». Sinds de toetreding tot het kapitaal van de NBB in 1948 is 
de Staat ook aandeelhouder en dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de twee hoedanigheden. 
 
 Uit het gegeven dat in de rijksmiddelenbegroting de niet-fiscale ontvangsten van de NBB sinds 2006 om 
begrotingstechnische redenen worden samengevoegd in één begrotingsartikel, kan niet worden afgeleid dat er 
een onlosmakelijk verband zou zijn tussen de twee hoedanigheden van de Staat. Volgens de Ministerraad zijn de 
categorieën van personen hoe dan ook niet vergelijkbaar nu de Staat, in tegenstelling tot de aandeelhouders, aan 
de NBB het emissieprivilege heeft toegekend. 
 
 A.3.2.1.  Volgens de verzoekende partijen was het met de oude regels ook mogelijk een hoger dividend uit 
te keren, waardoor meer middelen naar de Staat zouden vloeien. Aangezien de wetgever zijn doel minder 
belastend en even doeltreffend had kunnen bereiken op een andere wijze, blijkt dat de nieuwe regeling niet 
noodzakelijk is. 
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 In ieder geval is er geen redelijk verband van evenredigheid tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel. De bestreden wet heeft een volledige omwenteling van de regels voor verdeling en aanleg van 
reserves tot gevolg en leidt de facto tot een onteigening van de aandeelhouders, die enkel op een zeer beperkt 
deel van de activa en winsten rechten kunnen doen gelden. Er is sprake van een feitelijke nationalisering van de 
winsten en een « mutualisering » van de risico’s, in het voordeel van de Staat en ten laste van de gewone 
aandeelhouders. 
 
 A.3.2.2.  De Ministerraad spreekt tegen dat de nieuwe wet « een volledige omwenteling van de regels voor 
verdeling en aanleg van reserves » met zich zou meebrengen en een onteigening zou inhouden. De zogenaamde 
« 3 pct. »-regel volgens welke de NBB voor haar werkingskosten en voor het vergoeden van haar 
aandeelhouders en het aanleggen van reserves drie procent mocht inhouden van de netto financiële opbrengsten 
die de Staat toekwamen, had steeds tot doel te waarborgen dat de Staat de inkomsten uit het emissiemonopolie 
verkreeg, na aftrek van de 3 pct. in verhouding tot de kosten van de NBB. De opheffing van die « 3 pct. »-regel en 
de nieuwe verdeling doen geen afbreuk aan het principe zelf van de verdeling van de inkomsten van de NBB 
tussen, enerzijds, de Staat en, anderzijds, de aandeelhouders. De nieuwe wet past enkel de modaliteiten voor de 
toepassing van dat principe aan, rekening houdend met de evolutie van de inkomsten van de NBB. 
 
 De Ministerraad betoogt aan de hand van grafieken dat van 1966 tot 2002 een zeer groot aandeel van de 
inkomsten van de NBB werden toegekend aan de Staat, waarbij de Bank slechts een klein deel van de inkomsten 
behield voor haar reserves en om het kapitaal te vergoeden. Sinds 2002 is het aandeel van de Staat in de 
inkomsten afgenomen en is dat van de Bank verhoogd. De nieuwe verdeling van de inkomsten is evenredig met 
het doel om te waarborgen dat het surplus van de « seigneuriage », dit is de vergoeding voor het door de Staat 
aan de NBB verleende emissieprivilege, terugvloeit naar de Staat als vertegenwoordiger van de gemeenschap 
van de burgers. 
 
 Volgens de Ministerraad vertoont de bestreden wet ten opzichte van de oude wet een duidelijke eenheid van 
doelstelling en continuïteit wat betreft het onderscheid tussen de vergoeding voor het emissierecht en de 
vergoeding van de kapitaalinbreng. Van een radicale breuk is dus geen sprake. 
 
 Uit de cijfers blijkt dat de nieuwe wet niet tot gevolg heeft dat het dividend van de aandeelhouders wordt 
verminderd ten voordele van de Staat, wel integendeel. 
 
 Het mechanisme van de verdeling van de inkomsten wordt op één lijn gebracht met dat van de andere 
centrale banken, zoals bijvoorbeeld die van Luxemburg en Duitsland. Ook hieruit blijkt volgens de Ministerraad 
de legitimiteit van de nieuwe regeling, alsmede de adequaatheid en evenredigheid ervan ten opzichte van het 
nagestreefde doel. Het beginsel dat het surplus van de inkomsten van de NBB terugvloeit naar de Staat ter 
vergoeding van het emissieprivilege dat aan de centrale bank werd toegekend, geldt ook voor andere centrale 
banken die eveneens private aandeelhouders hebben, zoals de centrale bank van Italië, en ook voor centrale 
banken (bijvoorbeeld die van Zwitserland en Griekenland) die, zoals de NBB, beursgenoteerd zijn. 
 
 Op de opmerking van de verzoekende partijen dat het doel ook had kunnen worden bereikt door een hoger 
dividend uit te keren aan alle aandeelhouders, antwoordt de Ministerraad dat de wetgever heeft willen vermijden 
dat een onevenredig groot deel van de « seigneuriage » aan de NBB en haar aandeelhouders zou toekomen en 
dat die doelstelling uiteraard niet kan worden bereikt door aan alle aandeelhouders een hoger dividend uit te 
keren. 
 
 A.3.2.3.  De cvba « Deminor International » en anderen antwoorden dat de doelstellingen die de Ministerraad 
de bestreden wet toeschrijft, neerkomen op een en dezelfde ratio, namelijk het veilig stellen van de financiële 
belangen van de Staat ten nadele van de aandeelhouders. Zelfs indien de wet zou beogen een correcte vergoeding 
van het emissierecht te waarborgen, dan nog zou er een gebrek aan redelijk verband van evenredigheid zijn 
tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. 
 
 Volgens de verzoekende partijen kunnen noch de stijging van het aantal bankbiljetten in omloop, noch de 
toekenning van staatswaarborg aan de NBB, een verantwoording bieden voor de fundamentele wijziging van de 
winstverdeling. De evolutie van de hoeveelheid bankbiljetten in omloop kan ook negatief zijn, zoals in 2007. De 
voorstelling van zaken door de Ministerraad is ongenuanceerd en onvolledig. Zo wordt geen rekening gehouden 
met de implicaties van de goudmeerwaarden en wordt gepoogd de impact van andere parameters op de 
inkomsten van de Staat, zoals het renterisico, te bagatelliseren. De « 3 pct. »-regel had tot gevolg dat de 
volatiliteit van de resultaten van de Bank in belangrijke mate door de Staat werd gedragen. Door de afschaffing 
van die regel worden de risico’s daarentegen naar de vergoedingsbasis van de aandeelhouders verplaatst. 



 7

 
 Ook de toekenning van de staatswaarborg kan geen verantwoording bieden voor de nieuwe regeling. De 
kosten van die waarborg kunnen worden becijferd. Bovendien genereert het verschaffen van noodkredieten ook 
inkomsten. Overigens geldt de staatswaarborg enkel in noodsituaties, zodat dit niet kan worden aangevoerd om 
de duurzame en volledige omwenteling van de bestaande regeling te verantwoorden. 
 
 De verzoekende partijen herhalen dat het wel degelijk om een volledige omwenteling van het stelsel gaat : 
men stapt over van een stelsel waarbij de vergoeding van het emissieprivilege (dat volgens de verzoekende 
partijen thans niet meer bestaat) bepaalde kosten voor de Bank vertegenwoordigt, naar een stelsel waarbij alle 
inkomsten – na aftrek van de kosten van de Bank – naar de Staat gaan. Er is dus geen sprake van « een duidelijke 
eenheid van doelstelling en continuïteit » zoals de Ministerraad beweert, maar van een volledige breuk met het 
verleden. Niet alleen wordt het recht op dividend van de aandeelhouders beperkt tot een bij wet bepaald 
maximum, maar bovendien verliezen zij hun rechten op het winstsaldo. Het voordeel dat de Staat uit het nieuwe 
stelsel haalt, is volledig buiten verhouding tot de weerslag ervan voor de aandeelhouders. 
 
 A.3.2.4.  De Ministerraad repliceert dat de laatste jaren de netto financiële opbrengsten ten belope van de 
eerste 3 pct. van het jaargemiddelde van de netto financiële activa, systematisch en substantieel de kosten van de 
NBB overschreden. 
 
 De belangrijkste reden daarvoor is de evolutie van de bankbiljettenomloop sinds 2002, zoals die wordt 
ingeschreven op de passiefzijde van de balans van de NBB. De passiefpost die het bedrag van die biljetten 
weergeeft, is in de periode van 1999 tot 2008 gestegen van 12,95 miljard euro naar 24,88 miljard euro en is dus 
nagenoeg verdubbeld. De verzoekende partijen verwarren de hoeveelheid effectief in omloop gebrachte biljetten 
met het aandeel van de NBB in de totale emissie van eurobiljetten binnen het ESCB, dat de basis is voor de 
passiefpost. 
 
 Dat de goudmeerwaarden buiten beschouwing zijn gelaten, is logisch aangezien die niet worden 
meegerekend in de bedragen die de Staat toekwamen op grond van het oude artikel 29 van de wet van 
22 februari 1998 en het voorwerp zijn van artikel 30 van die wet, dat niet door de thans bestreden wet van 3 april 
2009 is gewijzigd. 
 
 De afschaffing van de « 3 pct. »-regel heeft de volatiliteit en het risico niet verplaatst van de Staat naar de 
aandeelhouders van de NBB, maar heeft dat risico juist verkleind. De NBB kan het deel dat vroeger voorafgaand 
aan de vaststelling van de te verdelen winst werd toegekend aan de Staat voortaan reserveren, terwijl nu de Staat 
pas in laatste instantie zijn saldo krijgt. 
 
 De Ministerraad stelt dat de verzoekende partijen geen repliek geven op de vaststelling dat de 
staatswaarborg bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet van 22 februari 1998 een betekenisvolle weerslag 
heeft op de door de NBB te dekken risico’s. Zonder die staatswaarborg zou de Bank aanzienlijk grotere 
financiële buffers nodig hebben. De verzoekende partijen zeggen enkel dat die kosten kunnen worden becijferd, 
maar geven geen concreet cijfervoorbeeld. 
 
 A.3.3.1.  De verzoekende partijen voeren nog aan dat de eenzijdige wijziging van de verdelingsregels, die 
al meer dan vijftig jaar toegepast werden, indruist tegen het rechtszekerheidsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel. 
 
 A.3.3.2.  De Ministerraad antwoordt dat het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks aan het 
rechtszekerheidsbeginsel te toetsen en dat volgens het Hof een opeenvolging van wetgeving op zich niet in strijd 
is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. In ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat er 
veeleer sprake is van een continuïteit in de verdeling van de inkomsten van de NBB en dat geen afbreuk wordt 
gedaan aan de « gewettigde verwachtingen » van de verzoekende partijen. 
 
 A.3.3.3.  In hun memorie van antwoord stellen de cvba « Deminor International » en anderen dat het Hof 
weliswaar onbevoegd is om rechtstreeks toezicht uit te oefenen op de overeenstemming van wetten met 
algemene rechtsbeginselen, maar dat het Hof wel met die beginselen rekening houdt bij de toetsing aan 
bepalingen die wel rechtstreekse toetsingsnormen zijn. Nu de bestreden wet afbreuk doet aan de legitieme 
verwachtingen van de aandeelhouders van de NBB, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat, is 
het rechtszekerheidsbeginsel geschonden, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 A.3.3.4.  De Ministerraad repliceert dat de verzoekende partijen nalaten aan te tonen welke vergelijkbare 
categorieën van personen zij onderscheiden die, met toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel, ongelijk 
worden behandeld. 
 
 Volgens de Ministerraad is er hoe dan ook veeleer een continuïteit in de verdeling van de inkomsten van de 
NBB en wordt geen afbreuk gedaan aan de beweerde « gewettigde verwachtingen » van de verzoekende partijen. 
 
 
 Tweede onderdeel 
 
 A.4.1.  In een tweede onderdeel van het eerste middel, voeren de cvba « Deminor International » en anderen 
aan dat afbreuk wordt gedaan aan het stemrecht van de aandeelhouders, doordat zij niet worden betrokken bij de 
wijziging van de statuten wat het tijdstip van de algemene vergadering van de aandeelhouders betreft. 
 
 Artikel 4 van de wet van 3 april 2009 maakt het de Regentenraad van de NBB mogelijk om in artikel 61, 1°, 
van de statuten van de NBB de datum van de gewone algemene vergadering van « maart » in « mei » te wijzigen. In 
de parlementaire voorbereiding van dat artikel wordt wel uiteengezet waarom een wijziging van de datum van de 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de NBB van de maand maart naar de maand mei noodzakelijk zou 
zijn, maar niet waarom dit moet gebeuren door middel van een eenzijdige wijziging van de statuten door de 
wetgever, die daartoe de Regentenraad machtigt. 
 
 Dit is volgens de cvba « Deminor International » en anderen een aanfluiting van het stemrecht van de 
aandeelhouders, zonder enige verantwoording. Het was perfect mogelijk een dergelijke wijziging van de statuten te 
agenderen voor de algemene vergadering die op 30 maart 2009 werd gehouden. Aldus voert de bestreden wet een 
onverantwoord verschil in behandeling in tussen aandeelhouders van de NBB en aandeelhouders van elke andere 
beursgenoteerde vennootschap. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad doet opmerken dat het tweede onderdeel van het eerste middel losstaat van de andere 
onderdelen. Het onderdeel viseert enkel artikel 4 van de wet van 3 april 2009. 
 
 Volgens de Ministerraad valt niet in te zien hoe het enkele feit dat de wetgever de Regentenraad heeft 
gemachtigd om erin te voorzien dat de gewone algemene vergadering van de Bank voortaan kan worden gehouden in 
de maand mei en niet langer in de maand maart, van dien aard is dat de situatie van de verzoekende partijen 
« rechtstreeks en op nadelige wijze wordt beïnvloed ». De regels in verband met het stemrecht van de aandeelhouders 
behoren niet tot de normen waaraan het Hof vermag te toetsen.  
 
 De Ministerraad voert ook aan dat de situatie van de aandeelhouders van de NBB en die van de aandeelhouders 
van elke andere beursgenoteerde vennootschap niet vergelijkbaar is. De NBB heeft een bijzonder statuut met 
specifieke organen en werkingsregels. Terwijl een gewone naamloze vennootschap als organen een raad van bestuur, 
een algemene vergadering, en eventueel een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur of een directiecomité heeft, 
zijn de organen van de NBB de gouverneur, het Directiecomité, de Regentenraad en het College van censoren. De 
algemene vergadering is geen orgaan van de NBB en beschikt slechts over beperkte bevoegdheden. Het komt de 
Regentenraad toe de statuten te wijzigen, mits goedkeuring door de Koning. 
 
 In meer ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het specifieke statuut van de NBB, die de enige 
vennootschap is in België die lid is van het Eurosysteem, een objectief criterium van onderscheid vormt dat 
verantwoordt dat een beperkte wijziging van de statuten mogelijk wordt gemaakt om de bekendmaking van de 
resultaten van de NBB beter af te stemmen op die van de Europese Centrale Bank (hierna : ECB). Het is zowel in het 
Belgische als in het algemene belang dat de jaarrekening van de NBB niet zou worden bekendgemaakt vóór die van 
de ECB, zodat men hieruit geen elementen van de jaarrekening van de ECB zou kunnen afleiden die nog niet publiek 
zijn gemaakt. De bevoegde minister heeft dat motief in het parlement toegelicht en de ECB heeft de wijziging nuttig 
bevonden in haar advies over het ontwerp van de huidige wet. 
 
 De Ministerraad is derhalve van mening dat het tweede onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk is, of 
minstens ongegrond. 
 
 A.4.3.  De cvba « Deminor International » en anderen antwoorden dat zij wel degelijk worden geraakt door de 
bestreden wet, nu die hen heeft beroofd van hun stemrecht in een aangelegenheid die normalerwijze tot hun 
bevoegdheid behoort.  
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 In dat onderdeel van het middel wordt het verschil in behandeling aangeklaagd tussen de aandeelhouders van 
de NBB en de aandeelhouders van elke andere beursgenoteerde vennootschap. Dat verschil kan niet worden 
verantwoord, zodat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
miskend wordt. Het Hof is bevoegd om van dat middel kennis te nemen. 
 
 De verzoekende partijen betwisten niet dat de NBB een bijzonder statuut heeft dat geregeld wordt door de wet 
van 22 februari 1998 en de statuten, maar zijn van oordeel dat dit bijzondere statuut niet kan worden aangevoerd om 
alle aanpassingen van de overige elementen, die in beginsel onder het gemeen recht vallen, te verantwoorden. 
Artikel 36 van de wet van 22 februari 1998 is een uiting van de essentiële bevoegdheid die in iedere 
kapitaalvennootschap aan de algemene vergadering van de aandeelhouders toekomt, namelijk de bevoegdheid om de 
statuten te wijzigen. Wat betreft de statutenwijziging zijn de aandeelhouders van de NBB wel degelijk vergelijkbaar 
met aandeelhouders van elke andere beursgenoteerde vennootschap.  
 
 Volgens de verzoekende partijen bevat de toelichting in de parlementaire voorbereiding wel een verklaring voor 
een wijziging van de datum van de algemene vergadering, maar dat verantwoordt niet waarom de algemene 
vergadering niet zelf over die aanpassing heeft mogen stemmen, wat had gekund op de algemene vergadering van 
30 maart 2009. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad repliceert dat de verzoekende partijen alvast niet betwisten dat zij geen belang hebben 
bij het bekritiseren van de uiterst beperkte machtiging die te dezen aan de Regentenraad wordt gegeven. Er valt niet 
in te zien hoe het houden van de gewone algemene vergadering in mei in plaats van in maart de verzoekende partijen 
« rechtstreeks en op nadelige wijze » zou beïnvloeden. 
 
 De Ministerraad herhaalt dat de wijziging van de datum van de algemene vergadering verband houdt met de 
werking van het ESCB. Het bestreden artikel 4 vult artikel 36 van de wet van 22 februari 1998 veeleer aan dan ervan 
af te wijken. Alle opdrachten van algemeen belang van de NBB worden opgenomen in die wet en in de statuten. Om 
te vermijden dat elementen van het resultaat van de ECB bekend zouden geraken via de jaarrekening van de NBB, 
moest de jaarvergadering van de NBB worden verplaatst naar mei. 
 
 De Ministerraad repliceert ook dat de voorgestelde wijziging niet kon plaatsvinden op de algemene vergadering 
van 30 maart 2009, aangezien de statuten enkel in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden 
gewijzigd. 
 
 
 Derde onderdeel 
 
 A.5.1.  De cvba « Deminor International » en anderen betogen dat de bestreden wet, die eerst in april 2009 in 
het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, krachtens artikel 5 ervan in werking treedt op 1 januari 2009 en 
derhalve in strijd is met het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wet, nu nergens uit blijkt dat het nodig was 
om de nieuwe regels met terugwerkende kracht in te voeren. 
 
 De retroactieve werking is des te minder verantwoord nu de stijging van het aantal biljetten in omloop, die 
als verantwoording voor de wettelijke ingreep wordt aangevoerd, sinds verscheidene jaren bekend is. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad voert in eerste instantie aan dat het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks te toetsen 
aan algemene rechtsbeginselen. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat er geen schending is van het beginsel van 
niet-retroactiviteit. De wet van 3 april 2009 heeft geen invloed op de winsten van de NBB van 2008 of vroeger. 
De inkomsten van de NBB die zijn gegenereerd tussen 1 januari 2009, datum waarop de wet in werking is 
getreden, en 28 april 2009, datum waarop de wet werd afgekondigd, zullen ten vroegste na de goedkeuring van 
de jaarrekening door de Regentenraad in maart 2010 het voorwerp kunnen zijn van een reservering of uitkering 
van dividenden. De wet heeft derhalve geen terugwerkende kracht. 
 
 De datum van inwerkingtreding strekt enkel ertoe te waarborgen dat de uitkering van de winsten voor 2010 
zal gebeuren overeenkomstig de nieuwe wet, wat de rechtszekerheid bevordert. Zo is de wijziging van de regels 
in verband met de verdeling van de winsten van toepassing op het geheel van de inkomsten, met inbegrip van die 
welke zijn verwezenlijkt vóór de wijziging. 
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 In uiterst ondergeschikte orde – gesteld dat het Hof zou oordelen dat de nieuwe wet retroactief werkt – 
voert de Ministerraad aan dat de terugwerkende kracht te dezen verantwoord is door de noodzaak om de regels in 
verband met de verdeling van de winsten aan te passen aan de evolutie van de inkomsten en te waarborgen dat 
het surplus van de « seigneuriage » blijft toekomen aan de Staat. Volgens de Ministerraad heeft het Hof reeds in 
zijn arrest nr. 128/2000 van 6 december 2000 overwogen dat dwingende doelstellingen van budgettaire aard de 
terugwerkende kracht van een begrotingswet kunnen verantwoorden. 
 
 A.5.3.  Wat de bevoegdheid van het Hof betreft, stellen de verzoekende partijen in hun memorie van 
antwoord dat – zoals wat eerder is aangevoerd met betrekking tot het rechtszekerheidsbeginsel – het Hof wel 
degelijk rekening kan houden met het beginsel van niet-retroactiviteit dat wordt aangevoerd in samenhang 
gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Het door de Ministerraad aangevoerde feit dat de uitkering van de winsten van 2009 eerst in 2010 zal 
plaatsvinden, is volgens de cvba « Deminor International » en anderen niet relevant. Er is duidelijk sprake van 
retroactiviteit en aantasting van de rechtszekerheid, nu de nieuwe regels van toepassing zijn op alle opbrengsten 
van de NBB sinds 1 januari 2009. Die retroactiviteit kan niet zonder verantwoording worden aangenomen.  
 
 De nieuwe regels zijn van toepassing op de winsten van een jaar waarvoor de aandeelhouders 
redelijkerwijze konden verwachten dat die winsten zouden worden verdeeld op grond van de bestaande regeling. 
Hierover is geen enkele uitleg te vinden in de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet. Zodoende 
schendt de bestreden wet op dat punt manifest de beginselen van behoorlijke wetgeving. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad herhaalt dat het Hof niet bevoegd is om rechtstreeks te toetsen aan algemene 
beginselen. In ieder geval tonen de verzoekende partijen niet aan welke de vergelijkbare categorieën van 
personen zijn die, met toepassing van het beginsel van niet-retroactiviteit, ongelijk worden behandeld. 
 
 In ondergeschikte orde herhaalt de Ministerraad dat er te dezen geen sprake is van retroactiviteit en dat 
artikel 5 van de wet van 3 april 2009 enkel ertoe strekt te waarborgen dat de uitkering van de winsten in 2010 zal 
geschieden op basis van het nieuwe artikel 32 van de wet van 22 februari 1998. Dat zou ook het geval zijn 
geweest met de enkele toepassing van de algemene principes van overgangsrecht. Met de precisering van de 
inwerkingtreding beoogde de wetgever dan ook enkel de rechtszekerheid te waarborgen. 
 
 
 Tweede middel 
 
 A.6.1.  De cvba « Deminor International » en anderen voeren ook de schending aan van artikel 16 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Volgens de verzoekende partijen heeft het nieuwe systeem een volledige hervorming van de regels voor 
winstverdeling en winstreservering van de NBB tot gevolg, wat de facto leidt tot een onteigening. De rechten 
van de aandeelhouders worden beperkt tot een klein deel van de activa en winsten van de Bank. 
 
 De betwiste maatregelen zijn niet noodzakelijk, noch evenredig om het beoogde doel te bereiken. Er is een 
kennelijk onredelijke aantasting van een fundamenteel recht van de particuliere aandeelhouders van de NBB. 
 
 Een inmenging in het eigendomsrecht is slechts toegestaan indien die berust op een wettelijke grondslag, is 
ingegeven door het algemeen belang, en beantwoordt aan de vereiste van evenredigheid tussen het algemeen 
belang en de fundamentele rechten van het individu. 
 
 De wet van 3 april 2009 tast zowel het fundamentele recht aan van de aandeelhouders op een evenredig en 
gelijk deel in het maatschappelijk vermogen van de Bank, met inbegrip van de reserves, als hun recht op een 
evenredig en gelijk deel in de winsten. 
 
 Het doel van de wetgever om de financiële belangen van de Staat veilig te stellen ten nadele van de andere 
aandeelhouders, beantwoordt niet aan een legitiem openbaar belang.  
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 Naar het oordeel van de verzoekende partijen is in ieder geval reeds naar aanleiding van het eerste middel 
aangetoond dat de regeling niet evenredig is met de vooropgestelde doelstellingen. De aantasting van het 
eigendomsrecht van de aandeelhouders was niet nodig om te waarborgen dat meer financiële middelen naar de 
Staat zouden vloeien. De oude regeling liet zulks perfect toe, maar dan met eerbiediging van de rechten van alle 
aandeelhouders van de Bank. 
 
 A.6.2.  Volgens de Ministerraad heeft de wet niet tot voorwerp, noch tot gevolg dat afbreuk wordt gedaan 
aan enige eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, of in de zin van artikel 16 van de Grondwet. De enige « goederen » waarop de verzoekende 
partijen mogelijkerwijs een eigendomsrecht kunnen aanvoeren, zijn de aandelen van de NBB die zij beweren te 
bezitten. De wet van 3 april 2009 heeft echter niet de aandelen van de NBB tot voorwerp. Elke aandeelhouder 
blijft eigenaar van zijn aandelen en behoudt de mogelijkheid om daarover naar eigen goeddunken te beschikken. 
 
 Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens valt een schuldvordering slechts onder de 
bescherming van het voormelde Eerste Aanvullend Protocol als zij « voldoende bepaald » is. Aandeelhouders 
van een naamloze vennootschap zijn geen eigenaar van het vermogen van die vennootschap. Het recht om deel 
te nemen aan een eventuele uitkering van reserves of dividenden betreft naar de mening van de Ministerraad 
slechts een « maatschappelijk recht » en geen schuldvordering. Dat recht is bovendien voorwaardelijk en 
aleatoir. Het veronderstelt niet alleen dat er reserves of winsten zijn, maar ook dat wordt beslist om de reserves 
uit te keren. 
 
 De Ministerraad stelt ook dat het door de verzoekende partijen aangehaalde artikel 4 van de statuten van de 
NBB geen eigendomsrecht over het vermogen van de Bank toekent aan de aandeelhouders, maar enkel het 
beginsel bevestigt dat alle aandeelhouders gelijke rechten hebben, nu er geen categorieën van aandeelhouders 
zijn. 
 
  In ondergeschikte orde – voor zover de door de verzoekende partijen bedoelde rechten zouden worden 
beschouwd als « eigendom », betoogt de Ministerraad dat de bestreden wet betrekking heeft op het aandeel van de 
Staat in de inkomsten die voortspruiten uit de voorrechten van de NBB als centrale bank en dat die wet geenszins het 
stelsel van de vooraf aangelegde reserves wijzigt, en evenmin afbreuk doet aan het « maatschappelijk recht » van de 
aandeelhouders op een aandeel in de winsten. 
 
 A.6.3.  De cvba « Deminor International » en anderen antwoorden dat het te dezen wel degelijk gaat om rechten 
die vallen onder de bescherming van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, en niet om schuldvorderingen. Die rechten zijn wettelijk en statutair verankerd, zoals onder 
meer het in artikel 31 van de wet van 22 februari 1998 bepaalde recht van de aandeelhouders op het reservefonds bij 
het verstrijken van het emissierecht. Dat recht wordt beperkt doordat het winstsaldo niet meer naar de reserves maar 
naar de Staat vloeit. 
 
 Een aandeel impliceert een aantal rechten voor de houder ervan : stemrechten, financiële rechten en ook 
vermogensrechten. Wie van al zijn rechten wordt beroofd, behalve van het bezit van zijn aandeel, wordt wel degelijk 
« onteigend ». 
 
 Maar zelfs wanneer het zou gaan om loutere schuldvorderingen of zogenaamde « maatschappelijke rechten », 
betekent dit nog niet dat de aandeelhouders niet de bescherming van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zouden kunnen genieten. Het begrip eigendom in dat artikel 
wordt autonoom en vrij ruim geïnterpreteerd. Ook een « legitieme verwachting » valt daaronder. En het is duidelijk 
dat de verwachtingen van de aandeelhouders legitiem waren, nu zij steunen op regels die jarenlang van toepassing 
waren. 
 
 De verzoekende partijen blijven erbij dat de bestreden wet geen legitiem doel nastreeft en dat in ieder geval de 
regeling de evenredigheidstoets niet doorstaat. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad repliceert dat de bestreden wet geenszins de aandelen viseert en dat dan ook niet kan 
worden ingezien in welk opzicht die wet het eigendomsrecht van de aandeelhouders van de NBB zou schenden. 
 
 De Ministerraad herhaalt dat het « maatschappelijk recht » om deel te nemen aan de eventuele uitkering van 
reserves of van een dividend, slechts voorwaardelijk is en niet onder de bescherming valt van artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het recht van de aandeelhouders op het 
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reservefonds bij het verstrijken van het emissierecht van de NBB is louter aleatoir en valt evenmin onder de 
bescherming van de voormelde verdragsbepaling. 
 
 De beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens van 12 oktober 1982 die de 
verzoekende partijen aanhalen, doet geen afbreuk aan de stelling van de Ministerraad. In die beslissing wordt enkel 
bevestigd dat « de aandelen van ‘ NK ’ die gehouden werden door de verzoekers, ‘ goederen ’ waren ». In de huidige 
zaak voeren de verzoekende partijen een schending aan van toekomstige en aleatoire rechten waarop die beslissing 
niet van toepassing is. 
 
 
 Derde middel 
 
 A.7.1.  De cvba « Deminor International » en anderen voeren ten slotte aan dat de regeling van de wet van 
3 april 2009 een beperking inhoudt van het vrije verkeer van kapitaal dat is gewaarborgd bij artikel 56 van het 
EG-Verdrag, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Artikel 56 van het EG-Verdrag verbiedt beperkingen voor het kapitaalverkeer tussen de lidstaten onderling en 
tussen lidstaten en derde landen. De regeling van de wet van 3 april 2009 heeft tot gevolg dat de vermogensrechten 
van de aandeelhouders van de NBB op een ingrijpende wijze worden gewijzigd en beknot ten opzichte van de 
vroegere situatie. De wetgever heeft de regels in zijn voordeel gewijzigd. De verzoekende partijen verwijzen bij 
analogie naar de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake « golden shares ». 
 
 Het vrije verkeer van kapitaal mag slechts worden beperkt om de in artikel 58 van het EG-Verdrag vermelde 
redenen of om dwingende redenen van algemeen belang. De regeling moet van toepassing zijn op alle personen of 
ondernemingen die een activiteit uitoefenen op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst. De regeling moet ook 
geschikt zijn voor het beoogde doel en mag niet verder gaan dan nodig. 
 
 De verzoekende partijen zijn van mening dat het veilig stellen van de financiële belangen van de Belgische 
Staat ten laste van de aandeelhouders geen legitiem openbaar belang is. Het lijkt niet mogelijk om de belemmeringen 
van het vrije verkeer te rechtvaardigen op grond van de openbare veiligheid of de openbare orde zoals bedoeld in 
artikel 58 van het EG-Verdrag. Ook de onafhankelijkheid van de Bank kan niet worden aangevoerd om een regeling 
te rechtvaardigen die enkel ertoe strekt meer middelen naar de Staat te doen vloeien. 
 
 Zelfs indien de voormelde motieven als rechtvaardiging zouden kunnen dienen, dan nog gaat de betrokken 
regeling volgens de verzoekende partijen verder dan noodzakelijk. Zoals reeds hiervoor gesteld, kan het doel immers 
worden bereikt met minder dwingende maatregelen. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad antwoordt dat het Hof niet bevoegd is om kennis te nemen van een middel dat enkel 
gebaseerd is op een beweerde schending van het gemeenschapsrecht. 
 
 In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat de wet van 3 april 2009 enkel de modaliteiten van de 
verdeling van de inkomsten van de NBB aanpast op een wijze die ze transparanter maakt. 
 
 De door de verzoekende partijen aangevoerde rechtspraak met betrekking tot de « golden shares » is volgens de 
Ministerraad volkomen irrelevant. Het betreft gevallen waarin de overheid zich vetorechten of goedkeuringsrechten 
voorbehoudt die geval per geval en op discretionaire wijze kunnen worden uitgeoefend. De wet van 3 april 2009 kent 
geen discretionair recht toe waardoor de aankoop van aandelen door private aandeelhouders of hun participatie 
zouden worden beperkt. 
 
 In uiterst ondergeschikte orde – voor zover het Hof zich bevoegd zou achten om kennis te nemen van het derde 
middel en indien er sprake zou zijn van een beperking van het vrije verkeer van kapitaal – is de Ministerraad van 
oordeel dat die beperking in ieder geval verantwoord is. De regeling is van toepassing op alle aandeelhouders, 
ongeacht hun nationaliteit, en is dus niet discriminerend. Het gaat erom aan de collectiviteit de terugkeer te 
waarborgen van de inkomsten die haar toekomen, wat ontegensprekelijk een doelstelling van dwingend algemeen 
belang is. De wet voldoet dus aan dwingende redenen van algemeen belang en de voorwaarden van evenredigheid 
werden geëerbiedigd, zoals hiervoor reeds werd uiteengezet. 
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 A.7.3.  In hun memorie van antwoord betogen de verzoekende partijen dat het Hof wel bevoegd is om kennis te 
nemen van dat middel, dat niet enkel gebaseerd is op een schending van artikel 56 van het EG-Verdrag (thans 
artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), maar op een schending van dat artikel 
in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 De cvba « Deminor International » en anderen betwisten de stelling van de Ministerraad dat de bestreden wet 
enkel de modaliteiten van de verdeling van de inkomsten van de NBB aanpast. De wet heeft een veel ruimere 
strekking en draagwijdte. De vermogensrechten van de aandeelhouders worden sterk gewijzigd.  
 
 In tegenstelling tot wat de Ministerraad betoogt, is de rechtspraak van het Hof van Justitie in verband met de 
« golden shares » wel relevant. In die zaken heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de verenigbaarheid 
van nationale regelingen waarbij de overheid heeft ingegrepen in de werking van private vennootschappen, 
onder het mom van redenen van algemeen belang. Te dezen treedt de wetgever onder het mom van het algemeen 
belang op om de regels voor de verdeling van de winsten van de NBB te wijzigen in het voordeel van de 
overheid en in het nadeel van de private aandeelhouders.  
 
 Het door de Ministerraad naar voor geschoven motief om « aan de collectiviteit de terugkeer te waarborgen 
van de inkomsten die haar toekomen », kan niet worden aangenomen als een dwingende reden van algemeen 
belang die de ingreep zou moeten verantwoorden.  
 
 Zelfs indien dat motief als dwingende reden van algemeen belang zou worden gekwalificeerd, dan nog zou 
de bestreden wet niet voldoen aan de vereisten van noodzakelijkheid en evenredigheid. Er waren immers minder 
dwingende maatregelen om het doel te bereiken. 
 
 A.7.4.  De Ministerraad herhaalt dat het Hof niet bevoegd is om kennis te nemen van het middel, dat 
integraal steunt op een beweerde schending van artikel 56 van het EG-Verdrag. In zoverre dat artikel zou moeten 
worden gelezen in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, tonen de verzoekende 
partijen niet aan welke de vergelijkbare categorieën van personen zijn die ongelijk zouden worden behandeld 
zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 
 

 

- B - 

 

 Wat het belang van de verzoekende partijen betreft 

 

 B.1.1.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.1.2.  De verzoekende partijen stellen dat zij als aandeelhouders rechtstreeks en 

ongunstig worden geraakt door de wet van 3 april 2009 tot wijziging van de financiële 

bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de 

Nationale Bank van België (hierna : wet van 3 april 2009). De cvba « Deminor International » 

behartigt zowel de eigen belangen als die van haar klanten die eveneens aandeelhouders zijn 

van de Nationale Bank van België (hierna : NBB). 
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 B.1.3.  De Ministerraad voert aan dat het beroep niet ontvankelijk is bij gebrek aan bewijs 

dat de verzoekende partijen aandeelhouders zijn van de NBB. De cvba « Deminor International » 

zou ook in gebreke blijven aan te tonen dat diegenen wier belangen zij verdedigt, aandeelhouders 

zijn van de NBB. 

 

 B.1.4.  Als bijlage bij de memorie van antwoord hebben de cvba « Deminor International » 

en diverse andere verzoekende partijen stukken meegedeeld waaruit blijkt dat zij wel degelijk 

aandeelhouder zijn van de NBB. Aldus doen die verzoekende partijen blijken van het rechtens 

vereiste belang om op te komen tegen de wet van 3 april 2009 waaraan zij verwijten hun rechten 

als aandeelhouder te fnuiken. 

 

 De exceptie wordt verworpen, zonder dat het nodig is nader te onderzoeken of elk van de 

verzoekende partijen die het verzoekschrift gezamenlijk hebben ingediend, afzonderlijk doen 

blijken van hun hoedanigheid van aandeelhouder, en zonder dat het nodig is na te gaan of de 

cvba « Deminor International » zowel namens haar klanten als namens zichzelf in rechte kan 

treden. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Eerste middel 

 

 B.2.  De verzoekende partijen voeren de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 4 van de richtlijn 2007/36/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde 

rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, met het 

rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, alsook met het beginsel van de 

niet-retroactiviteit van de wet. 

 

 Het middel omvat drie onderdelen, die respectievelijk zijn gericht tegen de artikelen 2 en 3 

(eerste onderdeel), 4 (tweede onderdeel) en 5 (derde onderdeel) van de wet van 3 april 2009. 
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 Eerste onderdeel 

 

 B.3.1.  Het eerste onderdeel van het eerste middel is gericht tegen de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 3 april 2009, die bepalen : 

 
 « Art. 2.  Artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 
statuut van de Nationale Bank van België wordt opgeheven. 
 
 Art. 3.  Artikel 32 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ Art. 32.  De jaarlijkse winsten worden op de volgende wijze verdeeld : 
 
 1°  een eerste dividend van 6 % van het kapitaal wordt toegekend aan de aandeelhouders; 
 
 2°  van het excedent wordt een bedrag voorgesteld door het Directiecomité en vastgesteld 
door de Regentenraad, in alle onafhankelijkheid, toegekend aan het reservefonds of aan de 
beschikbare reserve; 
 
 3°  van het tweede overschot wordt aan de aandeelhouders een tweede dividend 
toegekend, vastgesteld door de Regentenraad, ten belope van minimaal 50 % van de 
netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van het reservefonds en de beschikbare 
reserve; 
 
 4°  het saldo wordt toegekend aan de Staat; het is vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting. ’ ». 
 

 B.3.2.  Vóór de opheffing bij het bestreden artikel 2, bepaalde artikel 29 van de wet van 

22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België : 

 
 « Aan de Staat worden toegekend de netto financiële opbrengsten die 3 % overschrijden 
van het verschil tussen het op jaarbasis berekend gemiddelde bedrag van de rentegevende 
activa en de vergoede passiva van de Bank. In de zin van deze bepaling wordt onder netto 
financiële opbrengsten verstaan : 
 
 1°  het gedeelte van het aan de Bank toebedeelde monetaire inkomen bij toepassing van 
artikel 32.5 van de statuten van het ESCB; 
 
 2°  het gedeelte van de aan de Bank toebedeelde nettowinst van de ECB krachtens 
artikel 33.1 van de statuten van het ESCB; 
 
 3°  de opbrengst van de rentegevende activa van de Bank en van haar financiële 
beheerstransacties, verminderd met de financiële lasten die voortvloeien uit de rentegevende 
passiva en van de verrichtingen van financieel beheer die niet in verband staan met de activa- 
en passiva-bestanddelen welke de berekeningsbasis vormen voor de opbrengsten bedoeld 
onder 1° en 2° hierboven. 
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 Indien het bedrag van de netto productieve activa niet het aandeel weergeeft van de Bank 
in de monetaire basis van het Stelsel, dat wil zeggen de som van de biljetten in omloop en van 
de verplichtingen voortvloeiend uit de deposito's aangehouden door de kredietinstellingen, 
wordt dit bedrag voor de toepassing van dit artikel tot het passende bedrag aangepast. 
 
 Deze bepaling is niet toepasselijk op de fondsen en effecten verkregen ter 
vertegenwoordiging van het kapitaal, van de reserves en van de afschrijvingsrekeningen, 
waarvan het provenu vrij ter beschikking van de Bank staat. 
 
 De regels voor de toepassing van de in dit artikel opgenomen bepalingen worden 
vastgesteld bij tussen de Staat en de Bank te sluiten overeenkomsten. Deze overeenkomsten 
worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt ». 
 

 Vóór de vervanging bij het bestreden artikel 3 bepaalde artikel 32 van die wet van 

22 februari 1998 : 

 
 « De jaarlijkse winsten worden op de volgende wijze verdeeld : 
 
 1°  Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 %. 
 
 2°  Van het excedent : 
 
 a)  10 % aan de reserve; 
 
 b)  8 % aan het personeel of aan instellingen te zijnen voordele. 
 
 3°  Van het laatste overschot worden toegekend : 
 
 a)  Aan de Staat, één vijfde; 
 
 b)  Aan de aandeelhouders, een bedrag waarmede hun een tweede door de Regentenraad 
vastgesteld dividend kan worden toegewezen; 
 
 c)  Het saldo aan de reserve ». 

 

 B.3.3.1.  De bestreden bepalingen wijzigen de regels in verband met de verdeling van de 

winsten van de NBB en vorming van haar reserves. 

 

 Die regels beogen inzonderheid de Belgische Staat de zogenaamde « seigneuriage » te 

waarborgen, dit is het aandeel van de Staat in de inkomsten die de NBB verwerft als centrale 

bank die het emissiemonopolie over de uitgifte van bankbiljetten heeft. Dat emissieprivilege 

wordt thans  uitgeoefend binnen het Europees stelsel van centrale banken (hierna : ESCB), 

waarvan de NBB integrerend deel uitmaakt, waarbij het aandeel van elke nationale centrale 
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bank in de inkomsten van dat stelsel wordt bepaald in verhouding tot het bevolkingsaantal en 

het bruto nationaal product van elk van de betrokken Staten. 

 

 B.3.3.2.  Vóór de bestreden wetswijziging werd de toebedeling van de « seigneuriage » 

geregeld bij artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 in samenhang gelezen met het 

vroegere artikel 32 ervan. 

 

 Het in B.3.2 geciteerde artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 bevatte de 

zogenaamde « 3 pct. »-regel, volgens welke de netto financiële opbrengsten die 3 pct. 

overschrijden van het verschil tussen het op jaarbasis berekende gemiddelde bedrag van de 

rentegevende activa en de vergoede passiva van de Bank, vastgesteld overeenkomstig dat 

artikel, aan de Staat toekwamen vóór de vaststelling van de eventuele winst. Het aandeel van 

3 pct. van die opbrengsten vormde de vergoeding voor de NBB, voor de eigen kosten, de 

opbouw van de reserves en de vergoeding van het kapitaal. Die « 3 pct. »-regel, die zijn 

oorsprong vindt in de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, was reeds van 

toepassing vooraleer de Belgische Staat in 1948 aandeelhouder werd van de NBB. 

 

 Naast de « 3 pct. »-regel vormde ook een onderdeel van het toenmalige artikel 32 van de 

wet van 22 februari 1998 de juridische onderbouw van de « seigneuriage »-inkomsten : na de 

uitkering van een eerste dividend van 6 pct. van het kapitaal voor de aandeelhouders en een 

eerste toewijzing van het excedent van 10 pct. aan de reserve en 8 pct. aan het personeel of 

aan « instellingen te zijnen voordele », was de Belgische Staat namelijk gerechtigd op een 

vijfde (20 pct.) van het overschot, vóór de eventuele toekenning van een tweede dividend aan 

de aandeelhouders en de toewijzing van het saldo aan de reserve. 

 

 B.3.3.3.  Met de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 2009 wordt, enerzijds, de 

« 3 pct. »-regel van artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 afgeschaft en, anderzijds, de 

verdeling van de jaarlijkse winst gereorganiseerd, derwijze dat het aandeel van de Belgische 

Staat voor de « seigneuriage » aan hem als « saldo » wordt toebedeeld, na de toewijzing van 

de jaarlijkse winst in drie opeenvolgende fasen : 

 

 -  ten eerste in de vorm van een dividend aan de aandeelhouders (6 pct. van het kapitaal); 
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 -  ten tweede als een deel van het « excedent » ten behoeve van het reservefonds of voor 

de beschikbare reserve; 

 

 -  ten derde als een deel van het « tweede overschot », in de vorm van een tweede 

dividend voor de aandeelhouders. 

 

 Volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarborgt die regeling « op 

meer eenvoudige, transparante en doeltreffende wijze dat het surplus van de inkomsten ten 

overstaan van de kosten van de Nationale Bank, na de vergoeding van het kapitaal, toekomt 

aan de soevereine Staat, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de aandeelhouders, 

inclusief inzake het dividend » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1793/001, p. 6). 

 

 In de commentaar bij het ontworpen artikel 3, is gesteld :  

 
 « Dit artikel beoogt op meer eenvoudige en meer doeltreffende wijze te verzekeren (1) 
dat de Nationale Bank in alle onafhankelijkheid de nodige reserves kan aanleggen, (2) dat het 
surplus van de inkomsten ten overstaan van de kosten van de Nationale Bank, na de 
vergoeding van het kapitaal, toekomt aan de soevereine Staat en (3) dat een duidelijk 
criterium wordt bepaald voor het deel van de jaarlijkse winsten dat ten minste wordt 
uitgekeerd als vergoeding voor het kapitaal. Het dient te worden samen gelezen met artikel 2 
dat de zogenaamde 3 %-regel opheft » (ibid., p. 10). 
 

 De Europese Centrale Bank heeft in haar advies van 16 januari 2009 over het ontwerp 

van de thans bestreden wet gesteld dat de nieuwe verdeling de financiële onafhankelijkheid 

van de (Belgische) centrale bank ten goede komt en « de regels inzake de verdeling van 

inkomsten van de NBB verduidelijkt en […] de organen van de NBB de nodige discretie 

verleent bij de toewijzing van de winst » (Advies betreffende wijziging van de regels 

betreffende de verdeling van de inkomsten van de Nationale Bank van België en omtrent haar 

winstverdeling aan de Belgische staat (CON/2009/4) (www.ecb.europa.eu)). 

 

 B.4.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de in B.2 aangehaalde bepalingen en 

beginselen zijn geschonden doordat de Belgische Staat een buitenmatig voordeel verkrijgt. 

Het verschil in behandeling tussen de Belgische Staat als publieke aandeelhouder en de 

andere aandeelhouders van de NBB berust volgens de verzoekende partijen niet op een 

objectief, pertinent en evenredig criterium. 

 



 19

 B.5.  Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp van de bestreden wet, was de 

hiervoor beschreven « 3 pct. »-regel niet langer aangepast aan het beoogde doel: 

 
 « De 3 %-norm garandeert niet langer dat het surplus van de inkomsten terugvloeit naar 
de Staat. De praktijk van de laatste jaren toont immers aan dat de netto opbrengsten ten belope 
van de eerste 3 % van het jaargemiddelde van de netto financiële activa de kosten van de 
Nationale Bank structureel en duurzaam dreigen te overschrijden. 
 
 […] 
 
 Twee redenen kunnen worden aangehaald om te verklaren waarom de huidige financiële 
bepalingen niet meer toelaten om het beoogde doel te verwezenlijken. 
 
 De eerste en belangrijkste reden betreft de, in 1998 onvoorziene, evolutie van de 
bankbiljettenomloop in euro. Sinds 2002 is de omloop van eurobankbiljetten gestegen tot een 
dergelijk, structureel hoog niveau dat de 3 %-regel niet langer aangepast is. De 
rendementsbasis is ten gevolge van deze evolutie zodanig vergroot dat de netto financiële 
opbrengsten ten belope van de eerste drie procent van het gemiddelde van de netto 
rentegevende activa de kosten van de Bank (inclusief het aanleggen van de nodige reserves en 
de vergoeding van het kapitaal) systematisch dreigen te overschrijden. 
 
 Dit probleem wordt nog geaccentueerd door de invoering, door de wet van 15 oktober 
2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot 
instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader 
van de financiële stabiliteit, van een staatswaarborg voor door de Nationale Bank verstrekte 
kredieten in het kader van haar bijdrage tot de financiële stabiliteit. Deze staatswaarborg heeft 
immers een impact op de door de Nationale Bank te dekken risico’s. Aldus draagt de 
staatswaarborg er eveneens toe bij dat het gedeelte dat de soevereine Staat, overeenkomstig de 
3 %-regel, laat aan de Bank, excessief dreigt te worden. 
 
 Het is, bovendien, eveneens denkbaar dat, in bepaalde omstandigheden, de opbrengsten 
ten belope van de eerste 3 % van de netto rentegevende activa niet voldoende zouden zijn om 
de nodige reserves aan te leggen, hetgeen moeilijk verzoenbaar zou zijn met de van een 
centrale bank vereiste financiële onafhankelijkheid » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1793/001, pp. 4-5). 
 

 B.6.1.  Ten aanzien van de door de verzoekende partijen aangeklaagde « scheeftrekking » 

tussen de positie van de Belgische Staat en die van de overige aandeelhouders van de NBB, 

dient in eerste instantie te worden gewezen op de bijzondere rol van de NBB en de bijzondere 

positie van de Belgische Staat ten aanzien van het vermogen en de inkomsten van de NBB. 

 

 De NBB is op 5 mei 1850 weliswaar opgericht als een naamloze vennootschap waarin 

natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen participeerden in het kapitaal; 

evenwel, vanwege de haar toevertrouwde opdrachten van algemeen belang - onder meer de 
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uitgifte van bankbiljetten en de rol van Rijkskassier – wordt de werking van de NBB, 

inclusief de regels die het maatschappelijk kapitaal ervan beheersen, grotendeels van 

overheidswege bepaald. Dat is des te meer het geval nu de NBB als centrale bank naar 

aanleiding van de invoering van de Europese munteenheid integrerend deel uitmaakt van het 

ESCB.  

 

 Het specifieke statuut van de NBB en in het bijzonder haar rol inzake de uitgifte van 

bankbiljetten nopen ertoe een onderscheid te maken tussen, enerzijds, de positie van de 

Belgische Staat, aan wie de in B.3.3.1 omschreven « seigneuriage » toekomt, en, anderzijds, 

de positie van de Belgische Staat als aandeelhouder tegenover de overige aandeelhouders van 

de NBB waartoe de verzoekende partijen behoren.  

 

 B.6.2.  Anders dan de Ministerraad aanvoert, zijn die verschillen niet van dien aard dat zij 

eraan in de weg zouden staan de situatie te vergelijken van aandeelhouders van de NBB als 

naamloze vennootschap en aandeelhouders van andere naamloze vennootschappen, wat 

inzonderheid het recht van de aandeelhouders op deelneming in de winst en hun stemrecht 

betreft. 

 

 B.6.3.  De bijzondere positie van de Belgische Staat als houder van de « seigneuriage » 

vormt een objectief criterium dat in redelijkheid verantwoordt dat de wetgever specifieke 

maatregelen neemt om de inning van die vergoeding voor het emissierecht te waarborgen. Die 

maatregelen staan los van de verhouding tussen de Belgische Staat als aandeelhouder van de 

NBB (50 pct.) en de overige aandeelhouders van de NBB. Anders dan de verzoekende 

partijen beweren, is het emissierecht niet opgeheven, maar - zoals het Hof heeft geoordeeld in 

zijn arrest nr. 160/2003 van 10 december 2003 - bevestigd binnen het ESCB. 

 

 B.6.4.  Bij de uitoefening van zijn toetsing aan het beginsel van de gelijkheid en 

niet-discriminatie komt het het Hof niet toe een oordeel te vellen over de opportuniteit van de 

beleidskeuzes die de wetgever heeft gemaakt. 

 

 Nu de bijzondere positie van de Belgische Staat als houder van de « seigneuriage » 

verantwoordt dat de wetgever de bestreden maatregelen heeft genomen die uit hun aard 

specifiek betrekking hebben op de NBB als houder van het emissierecht, dient het Hof enkel 
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nog te onderzoeken of die maatregelen op onevenredige wijze afbreuk doen aan de rechten 

van de aandeelhouders van de NBB. 

 

 B.7.  Om te beoordelen of uit de maatregelen van artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 

2009 onevenredige gevolgen voortspruiten voor de verzoekende partijen als particuliere 

aandeelhouders van de NBB, dient opnieuw rekening te worden  gehouden met de bijzondere 

situatie van de NBB, waarin de rol van de aandeelhouders niet dezelfde is als in andere 

naamloze vennootschappen. 

 

 Vanwege de taken van algemeen belang waarmee de NBB is belast, worden haar 

inrichting en werking vrijwel volledig van overheidswege bepaald, met name door de 

artikelen 127 en volgende van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(voorheen de artikelen 105 en volgende van het EG-Verdrag) en het aan dat Verdrag gehechte 

protocol nr. 4 betreffende de statuten van het ESCB en van de Europese Centrale Bank, door 

de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank 

van België en door de bij koninklijk besluit bekrachtigde statuten van de NBB. De 

regelgeving betreffende de naamloze vennootschappen geldt te dien aanzien enkel als 

aanvullend recht. 

 

 Het specifieke statuut van de NBB wordt weerspiegeld in haar samenstelling, met als 

organen een gouverneur, een Directiecomité, de Regentenraad en het College van censoren, 

met bevoegdheden bepaald in de wet van 22 februari 1998. 

 

 De rol van algemene vergadering van aandeelhouders van de NBB verschilt 

fundamenteel van die van algemene vergaderingen van aandeelhouders in andere naamloze 

vennootschappen. De wet bepaalt dat de algemene vergadering van de NBB de regenten en de 

censoren verkiest (artikel 23, 3° en 4°) en dat de algemene vergadering, op voordracht van de 

Regentenraad, met een drievierdemeerderheid de andere statutenwijzigingen goedkeurt dan 

die welke door de Regentenraad zelf worden aangenomen teneinde de statuten in 

overeenstemming te brengen met de bepalingen van die wet en de voor België bindende 

internationale verplichtingen (artikel 36). De algemene vergadering van de NBB krijgt kennis 

van het verslag van het beheer over de verrichtingen van het afgelopen boekjaar (artikel 61, 

tweede lid, van de statuten van de NBB), maar het is de Regentenraad die de begroting der 

uitgaven alsook de jaarrekeningen goedkeurt die worden voorgelegd door het Directiecomité, 
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en het is ook de Regentenraad die de verdeling der winsten regelt, op voorstel van het Comité 

(artikel 20, 4, van de wet van 22 februari 1998 en artikel 30.8 van de statuten van de NBB). 

Volgens artikel 7 van de statuten van de NBB « [mogen] de aandeelhouders, hun erfgenamen 

of hun schuldeisers […] noch de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de Bank, 

noch de verdeling of de veiling vragen, noch zich in haar beheer mengen ». Die statuten 

bepalen voorts (artikel 10) dat « de aandeelhouders […] niet verder aansprakelijk [zijn] dan 

ten belope van hun belang bij de Bank ». Personen die zich aandelen verschaffen van de 

NBB, dienen te weten dat aan die aandelen niet dezelfde rechten zijn verbonden als aan 

aandelen van andere naamloze vennootschappen. 

 

 Naast het feit dat de rol en het stemrecht van de aandeelhouders van de NBB meer 

beperkt zijn dan die van aandeelhouders van andere beursgenoteerde naamloze 

vennootschappen, dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat ook de 

winstverdeling en de toewijzing aan de reserves grotendeels van overheidswege worden 

bepaald en, meer in het algemeen, dat de doelstelling van de NBB in de eerste plaats wordt 

bepaald door de haar opgedragen taken van algemeen belang en niet zozeer door het streven 

naar winst.  

 

 Voorts volgt uit de bestreden artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 2009 dat de 

« seigneuriage »-inkomsten voor de Belgische Staat niet langer prioritair worden bepaald 

overeenkomstig de hiervoor vermelde « 3 pct. »-regel, maar als een « saldo », per hypothese, 

na de uitkering van een eerste vast en wettelijk bepaald dividend van 6 pct. van het kapitaal 

aan de aandeelhouders, na de toewijzing van een deel van het « excedent » ten behoeve van 

het reservefonds of voor de beschikbare reserve en na de uitkering van een deel van het 

« tweede overschot », in de vorm van een tweede dividend voor de aandeelhouders. De 

eventuele uitkering van dat tweede dividend wordt niet langer voorafgegaan door de 

toekenning, ten voordele van de Belgische Staat, van één vijfde van het laatste overschot 

overeenkomstig het vroegere artikel 32, 3°, a), van de wet van 22 februari 1998. Het nieuwe 

artikel 32 van die wet stelt zoals voorheen het percentage van het eerste dividend vast op 

6 pct. van het kapitaal. Op dat punt zijn aandeelhouders van de NBB bevoordeeld ten opzichte 

van aandeelhouders van andere naamloze vennootschappen, waar de uitkering van een 

jaarlijks dividend niet gewaarborgd is. Voor het eventuele tweede dividend, dat wordt bepaald 

door de Regentenraad, heeft de wetgever overigens een benedengrens bepaald van « minimaal 
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50 % van de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van het reservefonds en 

de beschikbare reserve », terwijl anderzijds geen bovengrens is vastgelegd.  

 

 Er blijkt derhalve niet dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 2009 op onevenredige 

wijze afbreuk doen aan de rechten van de private aandeelhouders van de NBB, rekening 

houdend met de specifieke situatie van zowel de NBB in vergelijking met andere naamloze 

vennootschappen als die van de aandeelhouders van de NBB in vergelijking met de 

aandeelhouders van andere naamloze vennootschappen. 

 

 B.8.  Wat betreft de gemaakte vergelijking tussen de Belgische Staat als aandeelhouder 

en de overige aandeelhouders, moet worden opgemerkt dat de bestreden artikelen 2 en 3 van 

de wet van 3 april 2009 zonder onderscheid van toepassing zijn op alle aandeelhouders en dat 

uit de bestreden bepalingen op dit punt derhalve geen verschil in behandeling voortvloeit. Die 

artikelen zijn in dit opzicht dan ook niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 B.9.  De verzoekende partijen klagen in het eerste onderdeel van het eerste middel ook de 

schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 30 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan het eerste lid bepaalt :  

 

 « Wanneer de akte van vennootschap het aandeel van elke vennoot in de winsten of 
verliezen niet bepaalt, is ieders aandeel evenredig aan zijn inbreng in de vennootschap ». 
 

 Artikel 30 van het Wetboek van vennootschappen behoort evenwel niet tot de bepalingen 

of de regels waaraan het Hof vermag te toetsen.  

 

 B.10.  De verzoekende partijen klagen nog de schending aan van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 4 van de richtlijn 2007/36/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde 

rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, dat bepaalt :  

 

 « De vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die 
zich in identieke omstandigheden bevinden wat de deelneming aan en de uitoefening van 
stemrechten in de algemene vergadering betreft ». 
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 De toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

vermelde bepaling van de richtlijn, leidt niet tot een andere conclusie dan die welke het 

resultaat is van de reeds doorgevoerde toetsing aan het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. 

 

 B.11.  De verzoekende partijen voeren voorts de schending  aan van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel, alsmede met het algemeen beginsel van de niet-retroactiviteit van de 

wet. 

 

 Onder voorbehoud van wat zal worden gesteld naar aanleiding van het onderzoek van het 

derde onderdeel van het eerste middel, dient te dezen te worden opgemerkt dat de bestreden 

artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 2009, zoals hiervoor uiteengezet, niet op 

discriminerende wijze afbreuk doen aan de gewettigde verwachtingen van de gewone 

aandeelhouders van de NBB, die niet in redelijkheid aanspraak kunnen maken op de 

« seigneuriage »-inkomsten van de Belgische Staat, noch op een onveranderlijke toepassing 

van de vroegere regels voor de verdeling van de winst en de toebedeling aan de reserves van 

de NBB.  

 

 B.12.  In zoverre de verzoekende partijen in het eerste onderdeel van het eerste middel 

nog een « de facto onteigening » aanklagen, zal die grief samen worden onderzocht met het 

tweede middel. 

 

 B.13.  Het eerste onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Tweede onderdeel 

 

 B.14.  Het tweede onderdeel van het eerste middel is gericht tegen artikel 4 van de wet 

van 3 april 2009, dat bepaalt :  

 
 « In afwijking van artikel 36 van dezelfde wet, wordt de Regentenraad gemachtigd om in 
artikel 61, eerste lid, van de statuten van de Nationale Bank van België het woord ‘ maart ’ te 
vervangen door het woord ‘ mei ’ ».  
 



 25

 Artikel 36 van de wet van 22 februari 1998 bepaalt : 

 
 « De Regentenraad wijzigt de statuten teneinde ze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van deze wet en de voor België bindende internationale verplichtingen. 
 
 Andere wijzigingen in de statuten worden, op voorstel van de Regentenraad, goedgekeurd 
met de drievierde meerderheid van de stemmen verbonden aan het totaal van de op de 
algemene vergadering van de aandeelhouders aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. 
 
 Voor de statutenwijzigingen is de goedkeuring van de Koning vereist ». 
 

 Artikel 61, eerste lid, van de statuten van de NBB bepaalde op het tijdstip van 

inwerkingtreding van de bestreden bepaling :  

 
 « De gewone algemene vergadering heeft plaats te Brussel op de laatste maandag van de 
maand maart en indien deze dag op een feestdag valt, de eerstvolgende bankwerkdag, te 
11 uur ».  
 

 Bij artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 12 juli 2009 tot goedkeuring van de 

wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad, 23 juli 

2009) is het woord « maart » vervangen door het woord « mei ». 

 

 B.15.1.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partijen geen belang erbij hebben 

om de vernietiging van artikel 4 van de wet van 3 april 2009 te vorderen, omdat de wijziging 

van de datum van de algemene vergadering van de aandeelhouders hen niet rechtstreeks noch 

ongunstig raakt. 

 

 B.15.2.  Nu de verzoekende partijen aanklagen dat afbreuk wordt gedaan aan het stemrecht 

van de aandeelhouders van de NBB, doordat die niet zijn betrokken bij de wijziging van de 

statuten wat het tijdstip van de algemene vergadering van de aandeelhouders betreft, doen zij 

in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de NBB afdoende blijken van een belang bij de 

vernietiging van de bestreden bepaling, die de Regentenraad ertoe machtigt die wijziging door te 

voeren. 

 

 B.16.1.  De Ministerraad voert ook aan dat het Hof niet bevoegd is om te toetsen aan regels 

die verband houden met het stemrecht van de aandeelhouders. 
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 B.16.2.  Het Hof, dat bevoegd is om te oordelen over de inachtneming van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, is bevoegd om het onderdeel van het middel te onderzoeken waarin 

de verzoekende partijen een discriminerende beperking aanklagen van hun stemrecht als 

aandeelhouders van de NBB in vergelijking met aandeelhouders van andere vennootschappen. 

 

 B.17.1.  De Ministerraad voert nog aan dat de situatie van de aandeelhouders van de NBB 

en die van aandeelhouders van andere beursgenoteerde vennootschappen niet vergelijkbaar is, 

vanwege het bijzondere statuut van de NBB, dat specifieke organen en werkingsregels heeft. 

 

 B.17.2.  Het gegeven dat de NBB specifieke organen en eigen werkingsregels heeft, 

verhindert niet dat de situatie van de aandeelhouders van de NBB en die van aandeelhouders 

van andere vennootschappen kunnen worden vergeleken wat betreft de bevoegdheid van de 

algemene vergadering van aandeelhouders om de statuten van de naamloze vennootschap te 

wijzigen. 

 

 B.18.  De excepties worden verworpen. 

 

 B.19.1.  In de parlementaire voorbereiding werd het ontworpen artikel 4 als volgt 

toegelicht : 

 
 « Overeenkomstig artikel 61, lid 1, van de statuten van de Nationale Bank vindt de 
gewone algemene vergadering van aandeelhouders plaats op de laatste maandag van de 
maand maart. Teneinde de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening van de Nationale 
Bank beter af te stemmen op de publicatie van de jaarrekening van de ECB en met name te 
vermijden dat het resultaat van de ECB al kan worden afgeleid uit de door de Nationale Bank 
gepubliceerde jaarrekening, vooraleer de ECB haar jaarrekening heeft gepubliceerd, is het 
aangewezen om de datum van de jaarvergadering van de Nationale Bank te verplaatsen naar 
een later ogenblik. Gelet op het feit dat de Raad van bestuur van de ECB tot het einde van het 
eerste kwartaal van het volgende jaar heeft om de jaarrekening van de ECB goed te keuren en 
gelet op de evolutie van steeds langere wettelijke termijnen voor het ter beschikking stellen 
van de nodige documenten aan de aandeelhouders voorafgaand aan de algemene vergadering, 
wordt voorgesteld de Regentenraad te machtigen de statuten op dit punt te wijzigen en te 
bepalen dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank 
voortaan plaats heeft op de laatste maandag van de maand mei.  
 
 Het leek niet aangewezen om, zoals gesuggereerd door de Raad van State, deze bepaling 
op te nemen in artikel 36 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 
statuut van de Nationale Bank van België aangezien het een éénmalige machtiging betreft 
voor de Regentenraad om, in afwijking van voornoemd artikel 36, artikel 61 van de statuten te 
wijzigen teneinde de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van maart naar mei » 
(Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1793/001, pp. 11-12). 
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 Bij de bespreking van het ontwerp in de Commissie voor de financiën en de begroting 

verklaarde de vice-eerste minister en minister van Financiën voorts dat 

 
 « de datum van de gewone algemene vergadering van de NBB wordt verschoven om te 
vermijden dat in de jaarrekening van de NBB al gegevens over het resultaat van de ECB 
zouden worden bekendgemaakt alvorens de ECB zelf haar jaarrekening heeft gepubliceerd. In 
2004 bijvoorbeeld was er een verlies op het niveau van de ECB waarvoor de NBB een 
voorziening moest aanleggen. Als de jaarrekening van de NBB toen zou gepubliceerd geweest 
zijn, vóór de jaarrekening van de ECB, zou de NBB verplicht geweest zijn informatie te 
geven over de provisievorming en dus het geleden verlies van de ECB. Het verlies van de 
ECB zou dan bekend zijn geraakt zonder duiding voor het publiek. Dergelijke situaties 
moeten absoluut worden vermeden. Daarom is het van belang dat de NBB haar jaarrekening 
publiceert nadat de ECB dat heeft gedaan. Dat is de enige reden voor het verplaatsen van de 
datum van de gewone algemene vergadering » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1793/003, p. 5). 
 

 B.19.2.  In haar advies van 16 januari 2009 over het ontwerp van de thans bestreden wet 

heeft de Europese Centrale Bank op dit punt gesteld : 

 
 « De ECB begrijpt dat deze wijziging rekening houdt met de verlenging van de wettelijke 
termijnen voor het beschikbaarstellen van de nodige documenten aan de aandeelhouders 
voorafgaande aan de algemene vergadering en, binnen deze context, wenst te vermijden dat 
de resultaten van de ECB zouden kunnen worden afgeleid uit de jaarrekening van de NBB 
voordat de ECB haar eigen jaarrekening heeft gepubliceerd. Dienaangaande zou de Memorie 
van Toelichting bij het wetsontwerp duidelijker worden, indien wordt vermeld dat de 
jaarrekening van de ECB wordt gepubliceerd op de website van de ECB voor de publicatie 
van het jaarverslag van de ECB in april » (Advies betreffende wijziging van de regels 
betreffende de verdeling van de inkomsten van de Nationale Bank van België en omtrent haar 
winstverdeling aan de Belgische staat (CON/2009/4) (www.ecb.europa.eu)). 
 

 B.19.3.  De verzoekende partijen zijn van mening dat aldus wel wordt uiteengezet waarom 

een wijziging van de datum van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de NBB 

van de maand maart naar de maand mei noodzakelijk zou zijn, maar niet waarom dit moet 

gebeuren door middel van een eenzijdige wijziging van de statuten door de wetgever, die daartoe 

de Regentenraad machtigt.  

 

 B.19.4.  Naar aanleiding van het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel is 

reeds gewezen op de bijzondere situatie van de NBB als centrale bank en van de aandeelhouders 

van die bank als naamloze vennootschap, waarin de algemene vergadering niet dezelfde rol 

speelt als in andere naamloze vennootschappen. 
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 Rekening houdend met die bijzondere situatie, en met het gegeven dat het volgens artikel 36 

van de wet van 22 februari 1998 de Regentenraad toekomt om de statuten te wijzigen 

« teneinde ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet en de voor 

België bindende internationale verplichtingen », is het niet onredelijk dat de wetgever heeft 

geoordeeld dat het, om het vermelde motief, aangewezen was de Regentenraad te machtigen 

om de statuten te wijzigen wat betreft het tijdstip waarop de gewone algemene vergadering 

wordt gehouden. De bestreden bepalingen staan overigens niet eraan in de weg dat een 

buitengewone algemene vergadering wordt gehouden wanneer de Regentenraad dat nuttig 

acht of wanneer de bijeenroeping aangevraagd wordt hetzij door het College van censoren, 

hetzij door aandeelhouders die het tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen 

(artikel 62 van de statuten van de NBB). 

 

 De verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat hun stemrecht te dezen op 

onevenredige wijze wordt aangetast. 

 

 B.19.5.  Het tweede onderdeel van het eerste middel is niet gegrond.  

 

 

 Derde onderdeel 

 

 B.20.1.  Het derde onderdeel van het eerste middel is gericht tegen artikel 5 van de wet 

van 3 april 2009, dat bepaalt : 

 
 « De artikelen 2 en 3 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2009 ». 
 

 B.20.2.  In de commentaar bij het ontworpen artikel 5 is gesteld :  

 

 « Aldus wordt het wettelijk regime voor het boekjaar 2008 niet gewijzigd » (Parl. St., 
Kamer, 2008-2009, DOC 52-1793/001, p. 12).  
 

 B.20.3.  De verzoekende partijen voeren aan dat de in B.2 aangehaalde bepalingen en 

beginselen zijn geschonden doordat uit niets blijkt dat het nodig was de nieuwe regels met 

terugwerkende kracht in te voeren en dat de retroactieve werking des te minder is 

verantwoord nu de stijging van het aantal biljetten in omloop, die als verantwoording voor de 

wettelijke ingreep wordt aangevoerd, al verscheidene jaren bekend is. 
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 B.20.4.  Zelfs indien het middel zo wordt begrepen dat de verzoekende partijen op 

discriminerende wijze de waarborg wordt ontnomen dat het recht voor eenieder voorzienbaar 

en toegankelijk moet zijn, dan nog wordt niet aangetoond hoe de bestreden wet hen in hun 

rechten als aandeelhouders van de NBB zou schaden in vergelijking met aandeelhouders van 

andere vennootschappen wat betreft de voorzienbaarheid van de nieuwe regels voor de 

verdeling van de winst en de toewijzing aan de reserves van de NBB, die in 2010 te hanteren 

zijn na de opmaak en goedkeuring van de begroting der uitgaven en van de jaarrekening met 

betrekking tot het boekjaar 2009. Er kan worden aangenomen dat het voor de rechtszekerheid 

aangewezen was te preciseren dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 2009, die deze 

nieuwe regels bevatten, uitwerking zouden hebben met ingang van 1 januari 2009 en niet 

vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de bestreden wet, derwijze dat er geen twijfel 

bestaat over het feit dat de nieuwe regels gelden voor de winst van het gehele boekjaar. 

 

 B.20.5.  Het derde onderdeel van het eerste middel is niet gegrond. 

 

 B.21.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Tweede middel 

 

 B.22.  De verzoekende partijen voeren ook de schending aan van artikel 16 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het nieuwe stelsel leidt tot een volledige 

hervorming van de regels voor winstverdeling en winstreservering van de NBB en, de facto, 

tot een onteigening, zonder dat dit noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. Volgens 

de verzoekende partijen is dit een kennelijk onredelijke aantasting van een fundamenteel recht 

van de particuliere aandeelhouders van de NBB. 

 

 B.23.  In de veronderstelling dat de verzoekende partijen, anders dan andere 

aandeelhouders van naamloze vennootschappen, worden geraakt in hun vermogensrechten als 

aandeelhouders van de NBB en, zodoende, in hun recht op ongestoord genot van eigendom 

zoals gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
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voor de rechten van de mens, dient te worden opgemerkt dat de wetgever te dezen een 

oogmerk van algemeen belang nastreeft dat erin bestaat de « seigneuriage »-inkomsten van de 

Belgische Staat in verhouding tot het emissieprivilege van de NBB binnen het ESCB te 

waarborgen en dat – zoals reeds vastgesteld naar aanleiding van het onderzoek van het eerste 

onderdeel van het eerste middel – de genomen maatregelen niet op onevenredige wijze 

afbreuk doen aan de rechten van de aandeelhouders van de NBB, en met name niet aan hun 

eigendomsrecht. 

 

 De verdeling van de winsten en de toewijzing aan de reserves van de NBB vanaf het 

boekjaar 2009 overeenkomstig de bestreden wet van 3 april 2009, brengen geen onteigening of 

een onverantwoorde inmenging mee in het recht op ongestoord genot van eigendom van de 

verzoekende partijen als particuliere aandeelhouders van de NBB, zoals gewaarborgd bij 

artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen met artikelen 10 en 

11 van de Grondwet. 

 

 B.24.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 Derde middel 

 

 B.25.  De verzoekende partijen voeren ten slotte aan dat de regeling van de wet van 3 april 

2009 een beperking inhoudt van het vrije verkeer van kapitaal dat is gewaarborgd bij artikel 56 

van het EG-Verdrag, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het 

vrije verkeer van kapitaal mag slechts worden beperkt om de in artikel 58 van het EG-Verdrag 

vermelde redenen of om dwingende redenen van algemeen belang. Het veilig stellen van de 

financiële belangen van de Belgische Staat ten laste van de aandeelhouders is geen legitiem 

openbaar belang. Ook de onafhankelijkheid van de Bank kan niet worden aangevoerd om een 

regeling te rechtvaardigen die enkel ertoe strekt meer middelen naar de Staat te doen vloeien. 

Zelfs indien de voormelde motieven als rechtvaardiging zouden kunnen dienen, dan nog gaat de 

betrokken regeling volgens de verzoekende partijen verder dan noodzakelijk. Het doel zou 

immers kunnen worden bereikt met minder dwingende maatregelen. 
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 B.26.  De Ministerraad voert aan dat het Hof niet bevoegd is om een middel dat uitsluitend 

is afgeleid uit een beweerde schending van het recht van de Europese Unie te onderzoeken. 

 

 B.27.1.  Wanneer een verzoekende partij, in het kader van een beroep tot vernietiging, de 

schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

een verdragsrechtelijke bepaling waarin een fundamentele vrijheid wordt gewaarborgd, 

bestaat het middel erin dat zij van oordeel is dat een verschil in behandeling wordt ingesteld 

doordat haar de uitoefening van die fundamentele vrijheid wordt ontzegd door de bepalingen 

die zij met het beroep bestrijdt, terwijl die fundamentele vrijheid voor elke andere burger zou 

zijn gewaarborgd. Aldus nodigt die verzoekende partij het Hof niet uit om de bestreden 

bepalingen rechtstreeks te toetsen aan de verdragsrechtelijke bepaling, te dezen artikel 56 van 

het EG-Verdrag, thans artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (hierna : VWEU). 

 

 B.27.2.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.28.1.  Artikel 26, lid 2, van het VWEU bepaalt : 

 
 « De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de 
Verdragen ». 
 

 Artikel 63 van het VWEU bepaalt : 

 
 « 1.  In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk [‘ Kapitaal en betalingsverkeer ’] 
zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en 
derde landen verboden. 
 
 2.  In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het 
betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden ». 
 

 B.28.2.  Directe investeringen in de vorm van deelneming in een onderneming door 

aandeelhouderschap en de verwerving van effecten op de kapitaalmarkt zijn vormen van 

« kapitaalverkeer » in de zin van artikel 63 van het VWEU. De directe investering wordt 

gekenmerkt door de mogelijkheid om daadwerkelijk deel te hebben in het bestuur van of de 

controle over een vennootschap (HvJ, 13 mei 2003, C-98/01, Commissie t. Verenigd 
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Koninkrijk, punt 40; HvJ, 13 mei 2003, C-463/00, Commissie t. Spanje, punt 53; HvJ, 4 juni 

2002, C-503-99, Commissie t. België, punt 38; HvJ, 4 juni 2002, C-367/98, Commissie t. 

Portugal, punt 38). Nationale maatregelen die het verwerven van aandelen kunnen blokkeren 

of beperken, of investeerders van andere lidstaten ervan weerhouden in ondernemingen te 

investeren, moeten worden aangemerkt als « beperkingen » in de zin van artikel 63, lid 1, van 

het VWEU (HvJ, 28 september 2006, C-282/04 en C-283/04, Commissie t. Nederland, 

punt 20). 

 

 B.28.3.  Artikel 63 van het VWEU verbiedt op algemene wijze de beperkingen van het 

kapitaalverkeer tussen de lidstaten. Dat verbod gaat verder dan het wegwerken van een op de 

nationaliteit gebaseerde ongelijkheid van behandeling van de marktdeelnemers op de 

financiële markten. De betrokken regeling kan, ook al creëert zij geen ongelijkheid van 

behandeling, het verwerven van aandelen van de betrokken ondernemingen blokkeren en 

investeerders uit andere lidstaten ervan weerhouden in die ondernemingen te investeren. 

Daardoor kan het vrije verkeer van kapitaal illusoir worden gemaakt (HvJ, 4 juni 2002, 

C-367/98, Commissie t. Portugal, punten 44-45; HvJ, 4 juni 2002, C-483/99, Commissie t. 

Frankrijk, punt 41). 

 

 B.28.4.  Het aldus gewaarborgde vrije verkeer van kapitaal is evenwel niet absoluut. Het 

kan worden beperkt door de in artikel 65 van het VWEU vastgestelde motieven of om een 

dwingende reden van algemeen belang die van toepassing is op alle personen of 

ondernemingen en voor zover de beperking geschikt is om het beoogde doel te 

verwezenlijken en niet verder gaat dan daartoe nodig is (HvJ, 13 mei 2003, C-463/00, 

Commissie t. Spanje, punt 68; HvJ, 4 juni 2002, C-503-99, Commissie t. België, punt 45). 

 

 B.29.  Voor zover er te dezen al sprake zou kunnen zijn van enige belemmering van de 

vrijheid van kapitaalverkeer door de bestreden bepalingen, dient te worden herhaald dat de 

wetgever te dezen een wettig oogmerk van algemeen belang nastreeft dat erin bestaat de 

« seigneuriage »-inkomsten van de Belgische Staat in verhouding tot het emissieprivilege van 

de NBB binnen het ESCB te waarborgen, en dat – zoals reeds is vastgesteld naar aanleiding 

van het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel – de genomen maatregelen 

niet op onevenredige wijze afbreuk doen aan de rechten van de verzoekende partijen als 

private aandeelhouders van de NBB, die niet worden verhinderd om tegen de beursgenoteerde 

waarde aandelen van de NBB te verwerven of te verkopen. 
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 Overigens, zoals de Europese Centrale Bank in haar advies van 16 januari 2009 over het 

ontwerp van de thans bestreden wet heeft gesteld, komt de nieuwe regeling inzake de 

verdeling van de winsten en de toewijzing aan de reserves van de NBB haar financiële 

onafhankelijkheid ten goede (Advies betreffende wijziging van de regels betreffende de 

verdeling van de inkomsten van de Nationale Bank van België en omtrent haar winstverdeling 

aan de Belgische staat (CON/2009/4) (www.ecb.europa.eu)). De financiële onafhankelijkheid 

van de centrale banken van de lidstaten die deel uitmaken van het ESCB is een fundamenteel 

beginsel van dat stelsel, zoals vereist door artikel 130 van het VWEU en artikel 7 van de 

statuten van het ESCB en van de Europese Centrale Bank. Steeds in de hypothese dat het vrije 

verkeer van kapitaal te dezen al in het geding zou zijn, zouden de bestreden bepalingen 

derhalve mede zijn verantwoord doordat zij bijdragen tot de financiële onafhankelijkheid van 

de NBB als centrale bank binnen het ESCB. 

 

 B.30.  Het derde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 
P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4791 

 
 

Arrest nr. 75/2010 
van 23 juni 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1251 en 2033 van het Burgerlijk 

Wetboek, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 1 oktober 2009 in zake de nv « ING België » tegen Marc Van Damme en 
anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 oktober 2009, heeft 
de Rechtbank van Koophandel te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 1251 B.W. in combinatie met artikel 80, 6°, Faill. W. de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, doordat het verzoek tot bevrijding van de zekerheidsteller bij wie de 
gewaarborgde schuld werd voldaan door een derde, die ingevolge wettelijke subrogatie in de 
plaats komt van de oorspronkelijke schuldeiser, zonder voorwerp zou worden, terwijl de in de 
plaats gestelde schuldeiser dezelfde rechten kan uitoefenen als de oorspronkelijke 
schuldeiser ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 2033 B.W. in combinatie met artikel 80, 6°, Faill. W. de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, doordat het verzoek tot bevrijding van de zekerheidsteller bij wie de 
gewaarborgde schuld werd voldaan door een medeborg, die ingevolge artikel 2033 B.W. over 
een eigen vordering beschikt, zonder voorwerp zou worden, terwijl de medeborg dezelfde 
rechten kan uitoefenen als de oorspronkelijke schuldeiser ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Peter Muys, wonende te 9030 Gent, Hooiland 3; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. De Winter, tevens loco Mr. C. Van Caekenberg, advocaten bij de balie te Gent, 
voor Peter Muys; 
 
 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Marc Van Damme, Eefje Van Damme en Peter Muys hebben zich bij de nv « ING België » solidair borg 
gesteld ten voordele van de nv « VDM Laser Optics ». Na het faillissement van de nv « VDM Laser Optics » 
hebben Marc Van Damme en Eefje Van Damme het saldo van de schuld aan de nv « ING België » betaald.  
 
 Bij verzoekschrift van 17 juli 2008 vordert Marc Van Damme bij de Rechtbank van Koophandel te Gent dat 
Peter Muys niet als borg zou worden bevrijd, vermits eerstgenoemde een vordering zou hebben op laatstgenoemde 
ten belope van diens aandeel in de gewaarborgde schuld.  
 
 In het kader van die procedure stelt het verwijzende rechtscollege voormelde prejudiciële vragen.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 
 
 A.1.1.  Volgens Peter Muys moet artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek aldus worden gelezen dat het 
verzoek tot bevrijding van de zekerheidssteller niet zonder voorwerp is, aangezien tegenover de in de plaats 
gestelde schuldeiser alle excepties kunnen worden opgeworpen die konden worden opgeworpen ten aanzien van 
de oorspronkelijke schuldeiser. Die partij verwijst naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie waaruit blijkt dat 
de gesubrogeerde geen eigen rechten uitoefent, maar de rechten van de schuldeiser in wiens plaats hij is 
opgetreden (Cass., 6 juni 1994, Arr. Cass., 1994, nr. 287), zodat alle rechten die tegen de oorspronkelijke 
schuldeiser zijn ontstaan ook kunnen worden aangevoerd tegen de indeplaatsgestelde (Cass., 22 juni 1988, Arr. 
Cass., 1987-1988, nr. 652). In voormelde interpretatie dient de eerste prejudiciële vraag, volgens Peter Muys, 
ontkennend te worden beantwoord.  
 
 A.1.2.  Volgens de Ministerraad is artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op de zaak 
voor het verwijzende rechtscollege, vermits artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek te dezen een lex specialis 
uitmaakt. Bijgevolg behoeft de eerste prejudiciële vraag, volgens die partij, geen antwoord.  
 
 
 Wat de tweede prejudiciële vraag betreft 
 
 A.2.1.1.  Volgens Peter Muys dient de in de plaats gestelde schuldeiser die beweert op grond van 
artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek een eigen recht op terugbetaling uit te oefenen, alle excepties te 
ondergaan aangezien hij tevens van rechtswege gesubrogeerd is. Hij is van oordeel dat de kosteloze borg niet de 
mogelijkheid vermag te verliezen bevrijd te worden van de borgstelling doordat een medeborg het volledige 
gewaarborgde bedrag heeft betaald aan de schuldeiser. Er anders over oordelen zou, volgens die partij, een 
onredelijk verschil in behandeling doen ontstaan tussen de borg die door de hoofdschuldeiser wordt aangesproken 
en de borg die door een gesubrogeerde schuldeiser wordt aangesproken.  
 
 A.2.1.2.  Peter Muys voert aan dat de beoordeling van het verzoek tot bevrijding van de kosteloze borg dient 
te geschieden vooraleer het regresrecht overeenkomstig artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek kan worden 
uitgeoefend. Die bevrijding dient te worden beschouwd als een kwijtschelding die wordt verleend aan een borg in 
de zin van artikel 1287 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor de borg niet langer kan worden aangesproken, noch 
door de oorspronkelijke schuldeiser, noch door de medeborgen.  
 
 A.2.1.3.  Peter Muys besluit dat de tweede prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord voor 
zover artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek zo wordt gelezen dat het onderzoek van de gegrondheid van een 
vordering op grond van die bepaling pas kan worden uitgevoerd na de beslissing omtrent de bevrijding van de 
borg.  
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 A.2.2.1.  De Ministerraad zet uiteen dat de betalende borg die zich onder de toepassing van artikel 2033 van 
het Burgerlijk Wetboek bevindt, gesubrogeerd wordt in de rechten van de schuldeiser met dien verstande dat hij 
zijn subrogatoir verhaal dient te verdelen aangezien hij elke medeborg slechts kan aanspreken voor diens 
bijdragend deel.  
 
 A.2.2.2.  Volgens de Ministerraad geeft het feit dat de borgen de schuld reeds hebben betaald voordat de 
rechtbank van koophandel zich heeft uitgesproken over de verschoonbaarheid en over de bevrijding van de 
kosteloze borgen, hun niet het recht te vorderen dat de kosteloze borg zijn deel in de schuld betaalt, zonder enige 
mogelijkheid om op de bevrijding aanspraak te kunnen maken. Die partij wijst erop dat de recente rechtspraak van 
het Hof van Cassatie het begrip « kosteloze borg » strikt omschrijft (Cass., 26 juni 2008, C.07.0546.N), en dat 
bijgevolg een borg enkel zal kunnen worden bevrijd wanneer strikt aan de voorwaarden van kosteloosheid en 
onvermogendheid is voldaan. Het feit dat een borg de schuld waartoe hij solidair was gehouden, heeft voldaan ten 
opzichte van de schuldeiser doet, volgens de Ministerraad, niets af aan het recht dat de andere borg nog steeds 
heeft om de aanvraag tot bevrijding in te dienen.  
 
 A.2.2.3.  In zijn memorie van antwoord voegt de Ministerraad hier nog aan toe dat de procedure voor het 
verwijzende rechtscollege en de vraag tot bevrijding van de borg werden behandeld onder de wet van 20 juli 2005 
« tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale bepalingen ». Hij wijst 
erop dat die wet een nieuw artikel 24bis heeft ingevoerd in de faillissementswet, dat de borgen hangende de 
faillissementsprocedure beschermt tegen de schuldeisers van de gefailleerde. Hieruit blijkt, volgens de 
Ministerraad, dat de bescherming van de kosteloze borg van primordiaal belang was bij het invoeren van de wet 
van 20 juli 2005.  
 
 A.2.2.4.  De Ministerraad besluit dat de tweede prejudiciële vraag uitgaat van de onjuiste veronderstelling 
dat het recht de bevrijding te vragen vervalt in het geval van toepassing van artikel 2033 van het Burgerlijk 
Wetboek en dat bijgevolg het Hof de vraag niet kan beantwoorden.  
 

 

- B - 

 

 Wat de in het geding zijnde bepalingen betreft 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen betreffen de artikelen 1251 en 2033 van het Burgerlijk 

Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 80, zesde lid, van de faillissementswet van 8 

augustus 1997.  

 

 B.1.2. Artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt :  

 

 « Indeplaatsstelling geschiedt van rechtswege :  
 
 1°  Ten voordele van hem die, zelf schuldeiser zijnde, een andere schuldeiser betaalt, die 
voorrang boven hem heeft uit hoofde van zijn voorrechten of hypotheken; 
 
 2°  Ten voordele van de verkrijger van een onroerend goed, die de prijs van het verkregen 
goed besteedt tot betaling van de schuldeisers ten behoeve van wie dat goed met hypotheek 
was bezwaard; 
 
 3°  Ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van een schuld 
gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen; 
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 4°  Ten voordele van de erfgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving, die met zijn 
eigen penningen de schulden van de nalatenschap betaald heeft ». 
 

 B.1.3.  Artikel 2033 van hetzelfde Wetboek bepaalt :  

 

 « Wanneer verscheidene personen zich hebben borg gesteld voor dezelfde schuldenaar en 
voor dezelfde schuld, heeft de borg die de schuld voldaan heeft, verhaal op de overige borgen, 
ieder voor zijn aandeel; 
 
 Doch dit verhaal heeft alleen plaats, wanneer de borg betaald heeft in een van de gevallen 
in het vorige artikel vermeld ». 
 

 Dit artikel 2032 van hetzelfde Wetboek bepaalt : 

 

 « De borg kan, zelfs voordat hij betaald heeft, de schuldenaar in rechte aanspreken om 
door hem schadeloos gesteld te worden : 
 
 1°  Indien hij tot betaling in rechte vervolgd wordt; 
 
 2°  Indien de schuldenaar failliet gegaan is, of in staat van kennelijk onvermogen verkeert; 
 
 3°  Indien de schuldenaar zich verbonden heeft om hem binnen een bepaalde tijd het 
ontslag van zijn borgtocht te bezorgen; 
 
 4°  Indien de schuld opeisbaar is geworden door het verschijnen van de termijn waarop zij 
betaalbaar was gesteld; 
 
 5°  Na verloop van tien jaren, indien de hoofdverbintenis geen bepaalde vervaltijd heeft, 
tenzij de hoofdverbintenis van dien aard is dat zij, zoals bij voorbeeld een voogdij, niet vóór 
een bepaalde tijd kan vervallen ». 
 

 B.1.4.  Artikel 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt :  

 

 « Nadat de rechtbank in voorkomend geval de betwistingen betreffende de rekening heeft 
beslecht en de rekening zo nodig heeft verbeterd, beveelt zij, op verslag van de rechter-
commissaris, nadat de gefailleerde, de personen die de verklaring bedoeld in artikel 72ter 
aflegden en de schuldeisers beoogd in artikel 63, tweede lid, behoorlijk zijn opgeroepen met 
een gerechtsbrief die de tekst van dit artikel bevat, de sluiting van het faillissement. Binnen een 
maand na het vonnis dat de sluiting van het faillissement beveelt, zenden de curators een kopie 
van de verbeterde vereenvoudigde rekening samen met een overzicht van de bedragen die 
effectief werden uitgekeerd aan de verschillende schuldeisers, over aan de administratie van de 
BTW en de administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. 
 
 De rechter-commissaris doet aan de rechtbank in raadkamer mededeling van de 
beraadslaging van de schuldeisers over de verschoonbaarheid van de gefailleerde en brengt 
verslag uit over de omstandigheden van het faillissement. De curator en de gefailleerde worden 
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in raadkamer gehoord over de verschoonbaarheid en over de sluiting van het faillissement. 
Behalve in geval van gewichtige omstandigheden, met bijzondere redenen omkleed, spreekt de 
rechtbank de verschoonbaarheid uit van de ongelukkige gefailleerde die te goeder trouw 
handelt. De beslissing over de verschoonbaarheid is vatbaar voor derdenverzet bij wijze van 
een dagvaarding die de individuele schuldeisers binnen een maand te rekenen van de 
bekendmaking van het vonnis tot sluiting van het faillissement ervan aan de curator en aan de 
gefailleerde kunnen doen. Van het vonnis dat de sluiting van het faillissement gelast, wordt 
door toedoen van de griffier aan de gefailleerde kennis gegeven. 
 
 De gefailleerde, de personen die de verklaring bedoeld in artikel 72ter aflegden en de 
schuldeisers bedoeld in artikel 63, tweede lid, worden in de raadkamer gehoord over de 
bevrijding. Tenzij hij zijn onvermogen frauduleus organiseerde, bevrijdt de rechtbank geheel of 
gedeeltelijk elke natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de 
gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhouding met zijn inkomsten 
en met zijn patrimonium is. 
 
 Indien er meer dan 12 maanden zijn verlopen sedert de verklaring bedoeld in artikel 72ter, 
legt de persoon die deze verklaring aflegde bij de griffie van de rechtbank van koophandel een 
kopie neer van zijn meest recente aangifte in de personenbelasting, een bijgewerkte opgave van 
de activa en passiva die zijn patrimonium vormen en elk ander stuk dat van aard is om precies 
de staat weer te geven van zijn bestaansmiddelen en lasten. 
 
 De gefailleerde kan vanaf zes maanden na de datum van het vonnis van faillietverklaring 
de rechtbank verzoeken om uitspraak te doen over de verschoonbaarheid. Er wordt gehandeld 
zoals bepaald in het tweede lid. 
 
 De schuldeisers bedoeld in artikel 63, tweede lid, en de personen die de verklaring bedoeld 
in artikel 72ter aflegden, kunnen vanaf zes maanden na de datum van het vonnis van 
faillietverklaring de rechtbank verzoeken om uitspraak te doen over de bevrijding van deze 
laatsten. Er wordt gehandeld zoals bepaald in het derde en vierde lid. 
 
 De rechtbank kan beslissen dat het vonnis waarbij de sluiting van het faillissement wordt 
bevolen, bij uittreksel wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het vonnis moet 
bekendgemaakt worden wanneer de rechtbank de gefailleerde verschoonbaar verklaart. 
 
 De sluiting van het faillissement maakt een einde aan de opdracht van de curators, behalve 
wat de uitvoering van de sluiting betreft, en houdt een algemene kwijting in ». 
 

 

 Wat de eerste prejudiciële vraag betreft 

 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang 

gelezen met artikel 80, zesde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, bestaanbaar is 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat het verzoek tot bevrijding 

van de personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld, zonder voorwerp wordt 



 7

wanneer de gewaarborgde schuld wordt voldaan door een derde die, met toepassing van de in 

het geding zijnde bepaling, in de plaats komt van de oorspronkelijke schuldeiser.  

 

 B.3.1.  Volgens de Ministerraad behoeft de prejudiciële vraag geen antwoord omdat de in 

het geding zijnde bepaling niet van toepassing zou zijn op het geschil voor het verwijzende 

rechtscollege.  

 

 B.3.2.  Het staat in beginsel aan het verwijzende rechtscollege om na te gaan of het nuttig 

is aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bepalingen die het van toepassing acht 

op het geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen niet 

op de vraag in te gaan. 

 

 Uit het verwijzingsvonnis en uit de procedurestukken blijkt dat in de vordering die bij het 

verwijzende rechtscollege aanhangig is gemaakt, wordt aangevoerd dat de verzoekende partij 

voor dat rechtscollege overeenkomstig artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek van 

rechtswege in de plaats is gesteld van de oorspronkelijke schuldeiser wiens schuld zij heeft 

voldaan. Bovendien kan de borg worden beschouwd als een schuldenaar « met anderen » in de 

zin van artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 Bijgevolg blijkt niet dat het verwijzende rechtscollege aan het Hof een vraag heeft gesteld 

die klaarblijkelijk niet dienend zou zijn om het voorgelegde geschil te beslechten. 

 

 B.3.3.  De exceptie wordt verworpen.  

 

 B.4.  Het verwijzende rechtscollege ondervraagt het Hof over het verschil in behandeling 

dat zou bestaan tussen twee soorten personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben 

gesteld : enerzijds, de persoon die wordt aangesproken door de schuldeiser ten aanzien van wie 

hij zich zeker heeft gesteld en, anderzijds, de persoon die wordt aangesproken door een derde 

die de schuld heeft voldaan en die, met toepassing van de in het geding zijnde bepaling, in de 

plaats zou worden gesteld van die schuldeiser. Terwijl de personen van de eerste categorie met 

toepassing van artikel 80, zesde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 de rechtbank 

van koophandel kunnen verzoeken uitspraak te doen over hun bevrijding, zou een dergelijke 

vordering voor de tweede categorie van personen door de indeplaatsstelling zonder voorwerp 

zijn. 
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 B.5.1.  Door de wettelijke indeplaatsstelling waarin artikel 1251 van het Burgerlijk 

Wetboek voorziet, gaat de schuldvordering over op de derde tot beloop van het bedrag dat hij 

heeft betaald. De gesubrogeerde oefent geen eigen rechten uit, maar de rechten van degene in 

wiens plaats hij is getreden en van wie hij de rechten bij wege van indeplaatsstelling heeft 

verkregen (Cass., 6 juni 1994, Arr. Cass., 1994, nr. 287). 

 

 B.5.2.  De betalende derde die de plaats inneemt van de schuldeiser, neemt alle rechten, 

vorderingen en zekerheden, alsmede alle gebreken en excepties verbonden aan de 

schuldvordering, over. De indeplaatsstelling mag niet tot gevolg hebben dat de schuldenaar in 

een minder gunstige positie terechtkomt dan die waarin hij zich bevond ten aanzien van zijn 

schuldeiser. 

 

 B.6.  Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van personen die zich zeker hebben 

gesteld voor de schuldenaar. Luidens artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek heeft de 

indeplaatsstelling immers plaats zowel tegen de borgen als tegen de schuldenaars. De 

wettelijke indeplaatsstelling verandert voor de borg niets aan de aard van diens verbintenis.  

 

 B.7.1.  Vermits een persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld met 

toepassing van artikel 80, zesde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 ten aanzien 

van de oorspronkelijke schuldeiser de rechtbank van koophandel kan verzoeken om uitspraak 

te doen over zijn bevrijding, is het niet redelijk verantwoord dat die rechtbank geen uitspraak 

zou kunnen doen over de bevrijding wanneer, met toepassing van artikel 1251 van het 

Burgerlijk Wetboek, een derde die de schuld heeft voldaan in de plaats wordt gesteld van de 

oorspronkelijke schuldeiser. Anders zou die derde ten nadele van de persoon die zich kosteloos 

persoonlijk zeker heeft gesteld een recht verkrijgen dat de oorspronkelijke schuldeiser niet 

heeft.  

 

 B.7.2.  In de in B.2 vermelde interpretatie dient de eerste prejudiciële vraag bevestigend te 

worden beantwoord.  

 

 B.8.1.  De in het geding zijnde bepaling kan evenwel ook op een andere wijze worden 

geïnterpreteerd. Vermits de persoon die met toepassing van artikel 1251 van het Burgerlijk 

Wetboek in de plaats wordt gesteld van de oorspronkelijke schuldeiser, alle rechten, 
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vorderingen en zekerheden, alsmede alle gebreken en excepties verbonden aan de 

schuldvordering overneemt, en vermits de persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker heeft 

gesteld ten aanzien van de oorspronkelijke schuldeiser de rechtbank van koophandel kan 

verzoeken om uitspraak te doen over de bevrijding, kan de rechtbank van koophandel ook in 

geval van wettelijke indeplaatsstelling uitspraak doen over de bevrijding. 

 

 B.8.2.  In die interpretatie is het in B.4 vermelde verschil in behandeling onbestaande en 

dient de eerste prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord.  

 

 

 Wat de tweede prejudiciële vraag betreft 

 

 B.9.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang 

gelezen met artikel 80, zesde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, bestaanbaar is 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat het verzoek tot bevrijding 

van de personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld, zonder voorwerp wordt 

wanneer een borg die de gewaarborgde schuld heeft voldaan met toepassing van het voormelde 

artikel 2033 verhaal uitoefent op de overige borgen. 

 

 B.10.  Het verwijzende rechtscollege ondervraagt het Hof over het verschil in behandeling 

dat zou bestaan tussen twee categorieën van personen die zich kosteloos persoonlijk zeker 

hebben gesteld : enerzijds, de persoon die wordt aangesproken door de schuldeiser ten aanzien 

van wie hij zich zeker heeft gesteld en, anderzijds, de persoon die wordt aangesproken door 

een borg die de schuld heeft voldaan en die, met toepassing van de in het geding zijnde 

bepaling, verhaal uitoefent op de overige borgen. Terwijl de personen van de eerste categorie 

met toepassing van artikel 80, zesde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 de 

rechtbank van koophandel kunnen verzoeken uitspraak te doen over hun bevrijding, zou een 

dergelijke vordering voor de tweede categorie van personen zonder voorwerp zijn. 

 

 B.11.  Ofschoon de borg die de schuld heeft voldaan, een eigen recht uitoefent wanneer hij 

zich op de overige borgen verhaalt, blijkt uit de in het geding zijnde bepaling dat de persoon of 

de personen op wie hij zich verhaalt, nog steeds de hoedanigheid van borg hebben. Die 

personen zijn slechts ertoe gehouden hun aandeel in de schuld te dragen voor zover zij, in hun 



 10

hoedanigheid van borg, door de oorspronkelijke schuldeiser hadden kunnen worden 

aangesproken vooraleer de medeborg de schuld heeft voldaan.  

 

 B.12.  Wanneer de persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld, door de 

rechtbank van koophandel wordt bevrijd met toepassing van artikel 80 van de 

faillissementswet van 8 augustus 1997, kan de oorspronkelijke schuldeiser die persoon niet 

langer aanspreken.  

 

 B.13.1.  In de in B.9 vermelde interpretatie kan de borg die de schuld heeft voldaan zich, 

met toepassing van artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek, verhalen op de persoon die zich 

kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld, zonder dat de rechtbank van koophandel, met 

toepassing van artikel 80, zesde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, uitspraak 

kan doen over diens bevrijding. Het verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit is niet 

redelijk verantwoord. Anders zou de borg die de schuld heeft voldaan, zich kunnen verhalen op 

een persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld, ofschoon de oorspronkelijke 

schuldeiser, voor zover de rechtbank van koophandel tot de bevrijding zou hebben besloten, 

die persoon niet langer had kunnen aanspreken.  

 

 B.13.2.  In de voormelde interpretatie dient de tweede prejudiciële vraag bevestigend te 

worden beantwoord.  

 

 B.14.1.  De in het geding zijnde bepaling kan evenwel ook op een andere wijze worden 

geïnterpreteerd. Artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers niet dat het 

verhaalsrecht van de borg die de schuld heeft voldaan op de overige borgen verhindert dat de 

rechtbank van koophandel zich, met toepassing van artikel 80 van de faillissementswet van 

8 augustus 1997, uitspreekt over de bevrijding van de persoon die zich kosteloos persoonlijk 

zeker heeft gesteld. Bijgevolg kan de borg die de schuld heeft voldaan zich op de persoon die 

zich kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld slechts verhalen nadat de rechtbank van 

koophandel zich over diens bevrijding heeft uitgesproken en voor zover zij dat verzoek over de 

bevrijding heeft afgewezen. 

 

 B.14.2.  In die interpretatie is het in B.10 vermelde verschil in behandeling onbestaande en 

dient de tweede prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord.  
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 Om die redenen, 
 
 het Hof 
 
 zegt voor recht : 
 
 1. -  Artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 80, zesde 
lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in de interpretatie dat het verzoek tot bevrijding van de personen die zich kosteloos 
persoonlijk zeker hebben gesteld zonder voorwerp wordt wanneer de gewaarborgde schuld 
wordt voldaan door een derde die in de plaats wordt gesteld van de oorspronkelijke 
schuldeiser. 
 
 -  Artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 80, zesde 
lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet in de interpretatie dat het verzoek tot bevrijding van de personen die zich 
kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld niet zonder voorwerp wordt wanneer de 
gewaarborgde schuld wordt voldaan door een derde die in de plaats wordt gesteld van de 
oorspronkelijke schuldeiser. 
 
 2. -  Artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 80, zesde 
lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in de interpretatie dat het verzoek tot bevrijding van de personen die zich kosteloos 
persoonlijk zeker hebben gesteld zonder voorwerp wordt wanneer een borg die de 
gewaarborgde schuld heeft voldaan, verhaal uitoefent op de overige borgen. 
 
 -  Artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 80, zesde 
lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet in de interpretatie dat het verzoek tot bevrijding van de personen die zich 
kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld niet zonder voorwerp wordt wanneer een borg die 
de gewaarborgde schuld heeft voldaan, verhaal uitoefent op de overige borgen. 
 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4793 

 
 

Arrest nr. 76/2010 
van 23 juni 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van 

voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 197.279 van 26 oktober 2009 in zake R.L. tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 november 2009, heeft de Raad 
van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien het in die zin wordt 
geïnterpreteerd dat tuchtstraffen die aan militairen worden opgelegd op grond van de wet van 
14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht geen voor vernietiging 
vatbare handelingen zijn, terwijl tuchtstraffen die worden opgelegd aan andere 
overheidspersoneelsleden dat wel zijn ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  R.L.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Malumgré, advocaat bij de balie te Hasselt, voor R.L.; 
 
 .  kolonel R. Gerits, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Ofschoon het bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, ingediende beroep tot nietigverklaring 
was gericht tegen de beslissing van 24 januari 2003 van de chef defensie om de tuchtstraf opgelegd aan de 
verzoeker niet te vernietigen, is de Raad van State van oordeel dat het werkelijke voorwerp van het beroep een 
beslissing van 17 oktober 2002 van de compagniecommandant van de Krijgsmacht in Kosovo is, waarbij deze 
het beroep van de verzoeker tegen de beslissing van 25 september 2002 van de korpscommandant om hem de 
tuchtstraf van acht dagen zwaar arrest op te leggen, als onontvankelijk heeft verworpen en de bestreden 
tuchtstraf heeft bevestigd. De Belgische Staat voert aan dat het beroep onontvankelijk is omdat de militaire 
tuchtstraffen opgelegd op grond van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de 
Krijgsmacht geen voor vernietiging vatbare handelingen zouden zijn. 
 



  3 

 De Raad van State stelt vast dat het opleggen van een tuchtstraf voor alle overheidspersoneelsleden een 
administratieve handeling is in de zin van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, 
met uitzondering van de tuchtstraffen die aan militairen worden opgelegd krachtens de voormelde wet van 
14 januari 1975. Volgens de Raad vindt die uitzondering haar grondslag in de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State. 
 
 De verzoeker voor de Raad van State vraagt om aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen over het 
desbetreffende verschil in behandeling tussen de militairen en de overige leden van het overheidspersoneel. De 
Raad van State is van oordeel dat hij gehouden is die vraag aan het Hof te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad wijst erop dat de militairen, in tegenstelling tot de andere ambtenaren, aan twee 
tuchtstelsels zijn onderworpen, doorgaans omschreven als de kleine en de grote tucht. De prejudiciële vraag 
betreft de « kleine tucht », die rechtstreeks is gericht op de vrijwaring van de operationele slagkracht en die is 
geregeld in de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. Eén van de 
bijzonderheden ervan is dat de tuchtstraffen niet kunnen worden bestreden bij de Raad van State. 
 
 De straffen van de « grote tucht » kunnen wel het voorwerp uitmaken van een beroep bij de Raad van State. 
Aan de hand van de « grote tucht » wordt de statutaire rechtspositie van de militair beoordeeld wanneer hij 
tekortkomt in zijn beroepsverplichtingen of in de eer of de waardigheid van het militaire ambt. De ultieme 
sanctie daarbij is de verwijdering uit de Krijgsmacht via een tuchtrechtelijk ontslag. 
 
 De verschillende finaliteit van beide tuchtstelsels leidt, volgens de Ministerraad, ertoe dat de straffen 
kunnen worden gecumuleerd zonder miskenning van het beginsel non bis in idem. 
 
 A.2.1.  Volgens de Ministerraad blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 januari 1975 
dat de wetgever met die wet de bedoeling heeft gehad de militaire eenheden in staat te stellen de militaire 
slagkracht te verzekeren. Het militair strafrecht, dat nauw is verbonden met de « kleine tucht », zou een 
gelijksoortige operationele finaliteit hebben. Het Grondwettelijk Hof heeft, volgens de Ministerraad, in zijn 
arrest nr. 59/97 van 14 oktober 1997 de operationele finaliteit van de « kleine tucht » bevestigd en heeft daarbij 
gesteld dat dit tuchtstelsel wordt gekenmerkt door de mogelijkheid om over te gaan tot een nagenoeg 
onmiddellijke bestraffing. Ook het college van de procureurs-generaal en de rechtsleer zouden de noodzaak tot 
een snel tuchtrechtelijk optreden in de militair-operationele sfeer hebben erkend. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat de wet van 14 januari 1975 voorziet in de volgende 
tuchtstraffen : de terechtwijzing, de vermaning, het consigne, het eenvoudig arrest en het zwaar arrest. De 
terechtwijzing en de vermaning hebben enkel morele gevolgen, het consigne en het eenvoudig arrest hebben 
vrijheidsbeperkende gevolgen en het zwaar arrest kan vrijheidsberovende gevolgen hebben. De tuchtstraffen 
worden opgelegd door de in de wet bepaalde militaire meerderen of instanties. Vervolgens kan in hoger beroep 
worden gegaan of een evocatieprocedure worden aangewend, maar in beide gevallen leidt dit tot een beslissing 
van een militaire overheid. Tegen de in laatste aanleg opgelegde straffen kan nog een vernietigingsberoep 
worden ingesteld bij de chef defensie, de hoogste militaire autoriteit, zij het dat de redenen op grond waarvan hij 
kan overgaan tot vernietiging van de straf beperkt zijn. 
 
 A.3.  De « grote tucht » is volgens de Ministerraad niet rechtstreeks gericht op het vrijwaren van de 
militaire operaties, wel op de beoordeling van de statutaire rechtspositie van de militairen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan tekortkomingen. Het Hof zou dit hebben bevestigd in zijn arrest nr. 59/97. 
 
 Dat tuchtstelsel is volgens de Ministerraad per personeelscategorie, en soms per subcategorie, geregeld in 
diverse statutaire wetten en uitvoeringsbesluiten en voorziet in tuchtstraffen die « statutaire maatregelen » 
worden genoemd doordat zij een rechtstreekse weerslag hebben op de rechtspositie van de militair. De 
desbetreffende statuten voorzien doorgaans slechts in twee straffen : de tijdelijke en de definitieve 
ambtsontheffing. Die straffen kunnen enkel door hogere instanties worden opgelegd. Bij de inwerkingtreding 
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van de artikelen 54 en volgende van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen 
van het actief kader van de Krijgsmacht zal de « grote tucht » op een eenvormige wijze zijn geregeld voor alle 
militairen van het actief kader. De nieuwe regeling voorziet, naast de tijdelijke ambtsontheffing en de definitieve 
ambtsontheffing, in een derde statutaire maatregel, namelijk de inhouding op de wedde. 
 
 A.4.1.  Volgens de Ministerraad is het vaste rechtspraak van de Raad van State dat de tuchtstraffen die 
behoren tot de « kleine tucht » niet vatbaar zijn voor vernietiging door de Raad. Dit zou voortvloeien uit de wil 
van de wetgever, uitgedrukt naar aanleiding van de oprichting van de Raad van State. In de rechtsleer zou 
dienaangaande echter onenigheid bestaan. Sommige auteurs oordelen volgens de Ministerraad dat de wetgever 
de bevoegdheid van de Raad van State wel degelijk heeft willen uitsluiten, meer bepaald uit vrees voor een 
verstoring van de cohesie in het leger. Anderen daarentegen zouden van oordeel zijn dat de wil van de wetgever 
niet duidelijk is. 
 
 A.4.2.  Het Hof zal zich, volgens de Ministerraad, bijgevolg eerst moeten uitspreken over de wil van de 
wetgever. Wanneer de wetgever immers niet de bedoeling zou hebben gehad om ten aanzien van de militaire 
tuchtstraffen de bevoegdheid van de Raad van State uit te sluiten, behoeft de prejudiciële vraag geen antwoord. 
Bij de beoordeling van de wil van de wetgever dient volgens de Ministerraad ook rekening te worden gehouden 
met de wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het 
personeel van het actief kader van de rijkswacht. Door die wet kregen de voormalige rijkswachters, die voordien 
waren onderworpen aan de wet van 14 januari 1975, een nieuw tuchtstatuut. Uit de parlementaire voorbereiding 
van die wet blijkt dat het de bedoeling was de Raad van State de bevoegdheid te verlenen om kennis te nemen 
van beroepen tot nietigverklaring van aan rijkswachters opgelegde tuchtstraffen. Op impliciete wijze heeft de 
wetgever aldus bevestigd dat de Raad van State geen kennis kan nemen van beroepen tot nietigverklaring van 
militaire tuchtstraffen. 
 
 A.5.  De Ministerraad is van oordeel dat de « kleine tucht » die geldt voor militairen niet vergelijkbaar is 
met de tuchtregelingen die van toepassing zijn op andere ambtenaren. Vermits de « kleine tucht » een 
operationele finaliteit heeft (handhaven van de militaire slagkracht), werd een zeer specifieke regeling 
uitgewerkt die wordt gekenmerkt door uiterst verregaande verplichtingen (waaronder de plicht te dienen op 
levensgevaar), door beperkingen van bepaalde fundamentele rechten en vrijheden (waaronder een 
stakingsverbod) en door zeer bijzondere straffen (die een strafrechtelijk karakter vertonen). Geen enkel ander 
statuut, zelfs niet dat van de politieambtenaren, is volgens de Ministerraad vergelijkbaar met het bijzondere - op 
de militaire slagkracht gerichte - tuchtstatuut van de militairen. Het tuchtstelsel dat wel vergelijkbaar is met 
andere tuchtregelingen is dat van de « grote tucht ». 
 
 A.6.  In ondergeschikte orde, indien het Hof zou oordelen dat de desbetreffende tuchtstelsels wel 
vergelijkbaar zijn, is de Ministerraad van oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling objectief en 
redelijk is verantwoord. 
 
 De wetgever heeft immers een geoorloofd doel nagestreefd, meer bepaald voorkomen dat de cohesie in het 
leger zou worden verstoord door een optreden van de Raad van State. Het criterium van onderscheid is volgens 
de Ministerraad objectief en pertinent. Een militair is immers geen « gewone » ambtenaar, vermits hij is 
onderworpen aan een bijzonder tuchtstelsel gekenmerkt door verregaande verplichtingen (zoals de verplichting 
om te dienen op levensgevaar). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou overigens het bijzondere 
statuut van de militairen hebben erkend in zijn arrest Pellegrin t. Frankrijk van 8 december 1999. De 
onmogelijkheid voor militairen om tegen tuchtstraffen een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State in te 
dienen, staat volgens de Ministerraad bovendien in redelijke verhouding tot het nagestreefde doel. De 
tuchthandhaving kan immers in het gedrang worden gebracht door een dergelijk beroep. Dit geldt volgens de 
Ministerraad des te meer wanneer er rekening mee wordt gehouden dat de Raad van State ook de bevoegdheid 
heeft om administratieve handelingen te schorsen. 
 
 A.7.  Eveneens in ondergeschikte orde, is de Ministerraad van oordeel dat een beroep bij de Raad van State 
niet zou volstaan voor wat de vrijheidsbeperkende en -berovende tuchtstraffen betreft. Enkel ten aanzien van de 
louter morele tuchtstraffen (de terechtwijzing en de vermaning) zou de Raad van State voldoende 
rechtsbescherming kunnen bieden. Ten aanzien van de vrijheidsbeperkende en -berovende tuchtstraffen (het 
consigne, het eenvoudig arrest en het zwaar arrest) moet de rechter, volgens de Ministerraad, de sanctie kunnen 
moduleren, opheffen of verminderen binnen de aan de administratie gestelde grenzen. De Raad van State heeft 
die bevoegdheid echter niet. 
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 A.8.1.  R.L., verzoekende partij voor de verwijzende rechter, is van oordeel dat de prejudiciële vraag 
betrekking heeft op artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in de versie ervan sinds 
1999. Verwijzingen naar parlementaire stukken die dateren van vóór de Tweede Wereldoorlog zijn volgens hem 
niet relevant. 
 
 A.8.2.  R.L. stelt vast dat de in het geding zijnde bepaling geen melding maakt van het feit dat de Raad van 
State niet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van tuchtstraffen opgelegd aan militairen. 
 
 Hij wijst erop dat de in het geding zijnde bepaling werd gewijzigd in 1999, met de bedoeling tegemoet te 
komen aan het arrest nr. 31/96 van 15 mei 1996 van het Hof, waarmee een discriminerende leemte werd 
vastgesteld in zoverre de Raad van State akten ten aanzien van personeelsleden van wetgevende vergaderingen 
niet kon vernietigen. Bij die wetswijziging zou de wetgever hebben bevestigd dat de Raad van State de akten en 
reglementen van de onderscheiden administratieve overheden kan vernietigen. Noch in de tekst zelf, noch in de 
parlementaire voorbereiding ervan, werd enig voorbehoud gemaakt op het vlak van de militaire tuchtstraffen. In 
2006 en 2007 werden opnieuw enkele wijzigingen doorgevoerd, waarbij evenmin enig voorbehoud werd 
gemaakt met betrekking tot de militaire tuchtstraffen. R.L. betwist daarbij het door de Ministerraad ontwikkelde 
argument afgeleid uit de bij de wet van 24 juli 1992 doorgevoerde demilitarisatie. De « goede werking » van de 
politie vereist immers, net zoals de « goede werking » van de Krijgsmacht, een efficiënt tuchtrecht. 
 
 Volgens R.L. kan de wetgever niet worden geacht afbreuk te hebben willen doen aan het recht op toegang 
tot de rechter in het militair tuchtrecht. In een beperking van een grondrecht, te dezen het recht op toegang tot de 
rechter, moet immers uitdrukkelijk zijn voorzien in een wetsbepaling. Zelfs indien de verklaringen die werden 
afgelegd tijdens de vooroorlogse parlementaire werkzaamheden zouden kunnen opwegen tegen een duidelijke 
wettekst, zou moeten worden vastgesteld dat die verklaringen niet zo eenduidig zijn als vaak wordt voorgesteld. 
 
 A.8.3.  De interpretatie dat de Raad van State wel bevoegd is om kennis te nemen van beroepen tot 
nietigverklaring van militaire tuchtstraffen sluit, volgens R.L., naadloos aan bij de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof op het vlak van het recht op toegang tot de rechter. 
 
 A.9.  R.L. verwijst naar het arrest Vilho Eskelinen t. Finland van 19 april 2007 van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens en leidt daaruit af dat, van zodra er in het ambtenarencontentieux sprake is van een 
betwisting over een recht of een verplichting, artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
in beginsel van toepassing is. Het Europees Hof heeft daarbij echter ook aanvaard dat de wetgever uitdrukkelijk 
kan voorzien in beperkingen van het recht op toegang tot de rechter, waarbij dan de vraag moet worden 
beantwoord of de beperking al dan niet verantwoord is. R.L. is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling 
niet voldoet aan de vereisten van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens indien zij 
wordt geïnterpreteerd in die zin dat de Raad van State niet bevoegd is om kennis te nemen van beroepen tot 
nietigverklaring van militaire tuchtstraffen. De uitsluiting van de toegang tot de rechter zou immers berusten op 
een hooguit onduidelijke wetsbepaling, terwijl het voormelde artikel 6.1 een uitdrukkelijke wetsbepaling vereist. 
 
 A.10.  Wanneer de in het geding zijnde bepaling in die zin wordt geïnterpreteerd dat de Raad van State niet 
de bevoegdheid heeft om kennis te nemen van beroepen tot nietigverklaring van militaire tuchtstraffen, is die 
bepaling, volgens R.L., niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, noch met artikel 13 van de 
Grondwet en artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Hij is van oordeel dat, ofschoon de doelstelling van « behoud van cohesie en tucht in de gelederen » 
geoorloofd is, het criterium van onderscheid niet adequaat is om dat doel te bereiken. Niet de onmogelijkheid om 
bij de Raad van State beroep in te dienen, maar wel de sancties bewerkstelligen het disciplinaire oogmerk. De 
betwiste uitsluiting van de bevoegdheid van de Raad van State is niet noodzakelijk omdat het vooropgestelde 
doel ook kan worden gerealiseerd met behoud van de bevoegdheid van de Raad. In een rechtsstaat heeft iedereen 
- dus ook een militair - overigens recht op een legaliteitstoezicht op het verloop van een procedure die kan 
uitmonden in vrijheidsbeneming of pecuniaire gevolgen kan hebben. 
 
 A.11.1.  R.L. is van oordeel dat het militair tuchtrecht ressorteert onder het strafrecht en dat bijgevolg moet 
zijn voldaan aan de waarborgen vervat in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. Hij wijst erop dat, krachtens 
artikel 12, derde lid, van de Grondwet, een rechter uiterlijk vierentwintig uur na een aanhouding die aanhouding 
moet bevestigen. Wanneer de tuchtrechtelijk gestrafte militair niet meer beschikt over zijn vrijheid van komen en 
gaan of buiten de diensturen taken tegen zijn wil moet uitvoeren is er, volgens R.L., sprake van 
vrijheidsberoving. Wat de wet van 14 januari 1975 betreft, is er bijgevolg sprake van vrijheidsberoving bij een 
zwaar arrest, met of zonder opsluiting in een militair kwartier, bij een consigne en bij een eenvoudig arrest. 
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Wanneer de overheid ervoor kiest een schuldig gedrag te laten bestraffen met een vrijheidsberovende 
tuchtsanctie, moet ze ook de vereisten van artikel 12 van de Grondwet in acht nemen. 
 
 R.L. verwijst eveneens naar artikel 5 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, naar luid 
waarvan niemand van zijn vrijheid kan worden beroofd, behalve in welbepaalde gevallen en langs wettelijk weg. 
Wanneer het bestuur een vrijheidsberovende tuchtstraf oplegt zonder controle van de rechter wordt, volgens 
hem, gehandeld in strijd met die bepaling. 
 
 De vraag of de militaire tuchtoverheid al dan niet bevoegd is om vrijheidsbenemende straffen op te leggen 
zonder rechterlijk optreden, maakt volgens R.L. evenwel niet het voorwerp uit van de gestelde prejudiciële 
vraag. Die kwestie maakt volgens hem deel uit van de grond van het geschil dat hangende is bij de Raad van 
State. 
 
 A.11.2.  R.L. gaat akkoord met de stelling van de Ministerraad dat het militair tuchtrecht de facto strafrecht 
is, maar betwist dat daaruit volgt dat de Raad van State zich onbevoegd zou moeten verklaren ten aanzien van de 
militaire tuchtstraffen. Het is niet omdat de rechtsmacht van de Raad van State vanuit verdragsrechtelijk 
perspectief onvoldoende zou zijn, dat hij geen rechtsmacht mag hebben. Integendeel, het is precies omdat er 
geen sprake is van een rechtscollege met voldoende rechtsmacht dat de Raad van State zich bevoegd moet achten 
om de desbetreffende « akte van een administratieve overheid » nietig te verklaren wegens 
machtsoverschrijding. R.L. verwijst daarbij naar rechtspraak van het Hof van Cassatie en de Raad van State, die 
inhoudt dat de afdeling bestuursrechtspraak zich niet onbevoegd kan verklaren op grond van de overweging dat 
een straf enkel zou kunnen worden opgelegd door de hoven en de rechtbanken (Cass., 15 oktober 2009, 
C.09.0019.N; RvSt, 8 december 2009, nr. 198.671). 
 
 A.12.  De Ministerraad antwoordt dat de door de Raad van State gestelde vraag de bestaanbaarheid van de 
in het geding zijnde bepaling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet betreft. In zoverre R.L. argumenten 
ontwikkelt die betrekking hebben op de bestaanbaarheid van die bepaling met het recht op toegang tot een 
rechter, doen die argumenten niet ter zake. Hij betwist eveneens dat stukken uit de parlementaire voorbereiding 
die dateren van vóór de Tweede Wereldoorlog niet relevant zouden kunnen zijn; de Raad van State heeft zich 
immers in de verwijzingsbeslissing op die stukken gebaseerd. Ook de stelling dat een beperking van het recht op 
toegang tot de rechter uit een uitdrukkelijke wetsbepaling moet blijken, wordt door de Ministerraad betwist. Uit 
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan immers worden afgeleid dat constante 
rechtspraak eveneens als een « wet » kan worden beschouwd in het kader van een beperking van een grondrecht. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt : 

 

 « De afdeling [bestuursrechtspraak] doet uitspraak, bij wijze van arresten, over de 
beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen 
de akten en reglementen : 
 
 1°  van de onderscheiden administratieve overheden; 
 
 2°  van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de 
ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Grondwettelijk 
Hof, van de Raad van State en van de administratieve rechtscolleges evenals van organen van 
de rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot 
overheidsopdrachten en leden van hun personeel. 
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 Artikel 159 van de Grondwet is eveneens van toepassing op de in 2° bedoelde akten en 
reglementen ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, indien zij in die zin wordt geïnterpreteerd dat de tuchtstraffen die aan 

militairen worden opgelegd op grond van de wet van 14 januari 1975 houdende het 

tuchtreglement van de Krijgsmacht geen voor vernietiging vatbare handelingen zijn, terwijl 

tuchtstraffen die worden opgelegd aan andere overheidspersoneelsleden, dat wel zijn. 

 

 B.3.  Ofschoon de Grondwetgever, door te bepalen dat de rechten en de verplichtingen van 

de militairen worden geregeld bij de wet (artikel 182 van de Grondwet) en door zelf specifieke 

bepalingen vast te stellen in verband met de militaire rechtbanken en de wijze waarop militairen 

van hun graden, ererechten en pensioenen worden ontzet (artikelen 157, eerste lid, en 186 van de 

Grondwet), zelf een verschil in behandeling heeft ingesteld tussen de militairen en de 

personeelsleden van andere openbare diensten, is de wetgever niet ervan vrijgesteld de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in acht te nemen wanneer hij de grondwetsbepalingen in 

verband met militairen in werking stelt. 

 

 B.4.1.  De artikelen 22 tot 29 van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement 

van de Krijgsmacht voorzien in de volgende tuchtstraffen : de terechtwijzing, de vermaning, het 

consigne, het eenvoudig arrest en het zwaar arrest. 

 

 B.4.2.  Volgens de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

dienen die tuchtstraffen (de « kleine tucht ») te worden onderscheiden van de zogeheten 

« statutaire maatregelen » (de « grote tucht »), zoals de tijdelijke en de definitieve 

ambtsontheffing, die - tot aan de inwerkingtreding van de artikelen 54 tot 60 van de wet van 

28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de 

Krijgsmacht - in diverse wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het statuut van de 

leden van de Krijgsmacht worden geregeld : terwijl de « statutaire maatregelen » voor 

vernietiging vatbare handelingen zijn, is dat niet het geval voor de in de wet van 14 januari 

1975 omschreven tuchtstraffen (zie onder meer RvSt, 26 augustus 1949, nr. 117; 31 augustus 

1949, nr. 118; 4 maart 1955, nr. 4.127; 11 oktober 1968, nr. 13.162; 2 mei 1979, nr. 19.602; 

9 februari 1984, nrs. 23.956 en 23.957; 11 september 1991, nr. 37.606; 31 maart 1999, 

nr. 79.640). 
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 B.5.  De interpretatie dat de in de wet van 14 januari 1975 bedoelde tuchtstraffen geen 

voor vernietiging vatbare handelingen zijn, wordt in het verwijzingsarrest gemotiveerd met 

verwijzing naar bepaalde verklaringen die werden afgelegd tijdens de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State 

(Hand., Kamer, 1937-1938, 6 april 1938, pp. 1358, 1363 en 1364; Hand., Kamer, 1945-1946, 

11 december 1945, p. 106). Uit de algemene teneur van die verklaringen kan worden afgeleid 

dat de auteurs ervan de mening waren toegedaan dat een jurisdictioneel toezicht op de 

tuchtstraffen die aan de leden van de Krijgsmacht worden opgelegd, de cohesie in en het 

operationeel houden van het leger in het gedrang zou kunnen brengen. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde bepaling roept aldus een verschil in behandeling in het leven 

tussen de leden van het overheidspersoneel, naargelang zij behoren tot de Krijgsmacht of niet; 

tuchtstraffen die aan andere dan militaire overheidspersoneelsleden worden opgelegd zijn 

immers voor vernietiging vatbare handelingen in de zin van de in het geding zijnde bepaling. 

Ofschoon dat verschil in behandeling steunt op een objectief criterium, namelijk het al dan 

niet behoren tot de Krijgsmacht, dient te worden onderzocht of het ook redelijk is 

verantwoord. 

 

 B.7.1.  Door de regels in verband met de Krijgsmacht tot stand te brengen, heeft de wetgever 

ongetwijfeld tot doel gehad die macht voortdurend in een zodanige staat te houden dat zij op 

doeltreffende wijze aan - zelfs plotselinge - militaire operaties kan deelnemen. Hij vermocht te 

oordelen dat een dergelijk doel een bijzonder gedisciplineerde ingesteldheid vereist en dat die 

niet in stand kan worden gehouden zonder aan de militaire meerdere de bevoegdheid toe te 

kennen onmiddellijk te reageren op elk ongedisciplineerd gedrag. 

 

 B.7.2.  De noodzaak om de Krijgsmacht operationeel te houden kan evenwel niet 

verantwoorden dat de leden ervan het recht wordt ontzegd op een daadwerkelijk jurisdictioneel 

toezicht op de aan hen opgelegde tuchtstraffen. Het belang dat wordt beschermd door de 

invoering van een jurisdictioneel toezicht op een tuchtstraf, is even reëel en even legitiem bij 

de leden van de Krijgsmacht als bij de overige leden van het overheidspersoneel. Er valt 

overigens niet in te zien in welke zin de cohesie in en de operationaliteit van de Krijgsmacht 

in het gedrang zouden kunnen komen door het feit dat tegen de tuchtstraffen die met 
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toepassing van de wet van 14 januari 1975 worden opgelegd een jurisdictioneel beroep zou 

kunnen worden ingesteld, waarvan het louter instellen op zich geen schorsende werking heeft. 

 

 B.8.  Indien de in het geding zijnde bepaling wordt geïnterpreteerd in die zin dat de 

tuchtstraffen die aan militairen worden opgelegd op grond van de wet van 14 januari 1975 

geen voor vernietiging vatbare handelingen zijn, dient de prejudiciële vraag bevestigend te 

worden beantwoord. 

 

 B.9.  De in het geding zijnde bepaling kan echter ook zo worden geïnterpreteerd dat de 

voormelde tuchtstraffen wel voor vernietiging vatbare handelingen zijn. 

 

 De tuchtstraffen die aan militairen worden opgelegd op grond van de wet van 14 januari 

1975, kunnen, net zoals de aan de overige leden van het overheidspersoneel opgelegde 

tuchtstraffen, immers worden gekwalificeerd als « akten van een administratieve overheid » in 

de zin van de in het geding zijnde bepaling. De militaire overheden die in het kader van de 

tuchtprocedure optreden zijn immers administratieve overheden. Bovendien beïnvloeden de 

bedoelde tuchtstraffen de rechtstoestand van de betrokkene; zij tasten zijn professionele 

belangen aan, zij worden in beginsel ingeschreven op zijn strafblad (artikel 29 van de wet van 

14 januari 1975), en zij kunnen de materiële grondslag vormen voor een latere « statutaire 

maatregel », zoals een tijdelijke of een definitieve ambtsontheffing om tuchtredenen. 

 

 B.10.  Aldus geïnterpreteerd dat zij van toepassing is op de tuchtstraffen bedoeld in de 

artikelen 22 tot 29 van de wet van 14 januari 1975, roept de in het geding zijnde bepaling geen 

verschil in behandeling in het leven. 

 

 In die interpretatie dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat de tuchtstraffen die aan militairen worden opgelegd op grond 

van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht, geen voor 

vernietiging vatbare handelingen zijn, schendt artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat de voormelde tuchtstraffen wel voor vernietiging vatbare 

handelingen zijn, schendt die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4812 

 
 

Arrest nr. 77/2010 
van 23 juni 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 63, § 4, van de wetten betreffende de politie over 

het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, gesteld door de 

Politierechtbank te Leuven. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 30 oktober 2009 in zake het openbaar ministerie tegen Kristiaan Maenen, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 november 2009, heeft de 
Politierechtbank te Leuven de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 63, § 4, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 
16 maart 1968 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet nu de rechter in toepassing van deze 
bepaling verplicht is van steeds - dus ook in die gevallen waarin een ademanalyse om 
medische redenen niet mogelijk is - de kosten van het nemen van de (bloed)proef en van de 
bloedanalyse ten laste te leggen van de onderzochte persoon (onder meer) indien de 
overtreding bepaald in artikel 34, § 2, 1°, bewezen is, terwijl er aan de vaststelling van het 
alcoholgehalte aan de hand van een ademanalyse geen kosten verbonden zijn en er bijgevolg 
door de onderzochte persoon in dat geval ook geen kosten dienen gedragen te worden ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Kristiaan Maenen, wonende te 3380 Glabbeek, Veldstraat 3; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. J. Huygh loco Mr. M. Pilcer, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Voor de verwijzende rechter wordt de beklaagde vervolgd wegens het begaan van een zware overtreding 
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Hij wordt tevens vervolgd wegens het besturen 
van een voertuig in staat van dronkenschap. 
 
 De beklaagde werd aan een bloedproef onderworpen omdat hij, blijkens de vaststellingen van de 
verbalisanten, niet over genoeg adem beschikte, zodat het alcoholgehalte niet met behulp van een 
ademanalysetoestel kon worden vastgesteld. Vervolgens werd een arts gevorderd voor het afnemen van een 
bloedstaal, waaruit een alcoholgehalte van 1,59 gram per liter bloed bleek. 
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 Volgens de beklaagde worden de personen bij wie het alcoholgehalte aan de hand van een bloedproef wordt 
vastgesteld gediscrimineerd in vergelijking met de personen bij wie het alcoholgehalte middels het gebruik van 
een ademanalysetoestel wordt vastgesteld, vermits aan het nemen van het bloedstaal en de bloedanalyse kosten 
zijn verbonden die ten laste van de betrokkene worden gelegd, terwijl aan het gebruik van een 
ademanalysetoestel geen kosten voor de betrokkene zijn verbonden. De beklaagde verzoekt de verwijzende 
rechter dienaangaande een prejudiciële vraag te stellen. Alvorens uitspraak te doen over de kosten verbonden aan 
het nemen van het bloedstaal en van de bloedanalyse, stelt de verwijzende rechter de voormelde prejudiciële 
vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De beklaagde voor de verwijzende rechter wijst erop dat de persoon die wegens een te hoge 
alcoholconcentratie wordt veroordeeld de kosten van de bloedproef zelf dient te dragen, terwijl zulks niet het 
geval is wanneer de veroordeling op een ademanalysetest volgt. De kosten voor het afnemen van het bloedstaal 
bedragen te dezen 48,38 euro en die voor de analyse van het bloedstaal 94,05 euro. 
 
 Het is kennelijk onredelijk dat een persoon, wanneer hij om medische redenen over onvoldoende adem 
beschikt om aan een ademanalysetest te worden onderworpen en een bloedproef noodzakelijk is, de kosten 
daarvoor moet dragen, terwijl de persoon die wel een ademanalysetest kan ondergaan, daarvoor geen kosten 
moet dragen. 
 
 A.2.  De Ministerraad herinnert eerst eraan dat overeenkomstig artikel 63, § 1, van de gecoördineerde 
wetten betreffende de politie over het wegverkeer, een bloedafname door een arts moet worden opgelegd 
wanneer het afnemen van een ademtest of een ademanalyse niet mogelijk is. Met het oog op het verhogen van de 
verkeersveiligheid is het volkomen verantwoord dat de wetgever in de mogelijkheid voorziet om vast te stellen 
of een persoon onder invloed van alcohol een voertuig bestuurt, wanneer het onmogelijk is die persoon aan een 
ademtest of een ademanalyse te onderwerpen, bijvoorbeeld bij een zwaargewonde of, zoals te dezen, bij een 
persoon die over onvoldoende adem beschikt. De ademtest of de ademanalyse is de regel, de bloedafname de 
uitzondering. Bovendien kan de bloedafname slechts worden opgelegd aan, enerzijds, de vermoedelijke dader 
van een verkeersongeval of aan elke persoon die tot het veroorzaken ervan zou kunnen hebben bijgedragen, zelfs 
indien hij het slachtoffer ervan is en, anderzijds, aan ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier 
bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing. 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat de personen die een ademanalyse ondergaan waarbij een inbreuk op 
artikel 34, § 2, 1°, wordt vastgesteld, en de personen die een bloedafname ondergaan waarbij een inbreuk op 
diezelfde bepaling wordt vastgesteld, geen vergelijkbare categorieën zijn. Immers, een ademtest of een 
ademanalyse wordt ter plaatse door de politiediensten uitgevoerd en de resultaten ervan zijn onmiddellijk op de 
plaats van de controle beschikbaar. Bijgevolg brengen de ademtest en de ademanalyse op zich geen kosten mee, 
zulks in tegenstelling tot een bloedafname die het optreden van een arts en van een erkend laboratorium vergt.  
 
 Bovendien berust het verschil in behandeling op een objectief criterium : de eerste categorie van personen 
kan, in tegenstelling tot de tweede categorie, aan een ademtest of een ademanalyse worden onderworpen.  
 
 Ten slotte is de in het geding zijnde maatregel niet onevenredig met het nagestreefde doel dat erin bestaat 
de verkeersveiligheid te verhogen en de controle op dronkenschap aan het stuur te verbeteren. In dat verband 
wijst de Ministerraad erop dat slechts onder bepaalde voorwaarden een bloedafname kan worden opgelegd en dat 
de kosten daarvan slechts ten laste van de betrokkene worden gelegd, indien de overtreding, bepaald in 
artikel 34, § 2, 1°, of artikel 37bis, § 1, 1°, is bewezen. Indien uit de bloedanalyse blijkt dat de persoon niet met 
een te hoge alcoholconcentratie in het bloed bestuurde, zijn de kosten van de bloedproef dus niet te zijnen laste. 
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- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 63, § 4, van de wetten betreffende 

de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, 

(hierna : Wegverkeerswet) dat bepaalt : 

 
 « De kosten van het nemen van de proef en van de bloedanalyse komen ten laste van de 
onderzochte persoon : 
 
 -  indien de overtreding bepaald in artikel 34, § 2, 1°, bewezen is, of 
 
 -  indien de overtreding bepaald in artikel 37bis, § 1, 1°, bewezen is ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van de in het 

geding zijnde bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij de rechter 

verplichten steeds - ook in de gevallen waarin een ademanalyse om medische redenen niet 

mogelijk is - de kosten van het nemen van een bloedstaal en van de bloedanalyse ten laste van 

de onderzochte persoon te leggen, indien de overtreding bepaald in artikel 34, § 2, 1°, van de 

Wegverkeerswet bewezen is, terwijl aan de vaststelling van het alcoholgehalte aan de hand 

van een ademanalyse geen kosten voor de betrokkene zijn verbonden. 

 
 Luidens voormeld artikel 34, § 2, 1°, is strafbaar :  

 
 « hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder 
begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten 
minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een 
alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft ». 
 

 B.3.1.  Artikel 63 van de Wegverkeerswet werd vervangen bij de wet van 18 juli 1990. 

Een van de doelstellingen van die wet bestond erin rijden onder invloed tegen te gaan, dat in 

de memorie van toelichting wordt beschouwd als een van de belangrijkste ongevalsoorzaken 

(Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1062/1, pp. 5 en 6). Daartoe werd niet alleen het strafbare 

alcoholpercentage verlaagd en werden niet enkel de controles op dat percentage versterkt, 

maar werden eveneens de straffen verzwaard in geval van overtreding.  

 

 B.3.2.  Wat de bloedproef betreft, wordt in de parlementaire voorbereiding van de 

voormelde wet van 18 juli 1990 vermeld : 
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 « Aangezien het bloedmonster slechts mag genomen worden door een geneesheer, levert 
de huidige procedure in de praktijk heel wat moeilijkheden op; zij betekent onder meer een 
enorm tijdverlies en omslachtigheid voor de politie en de rijkswacht. 
 
 Daarom wordt voorgesteld om de bloedproef te vervangen door een ademanalyse door 
middel van elektronische apparatuur. 
 
 […] 
 
 De bloedproef zal in bijkomende orde worden behouden voor de gevallen waarin er niet 
kan worden overgegaan tot een ademanalyse, bv. wegens de toestand van de gewonden. 
 
 Politie of rijkswacht zullen geen keuze kunnen maken tussen de ademanalyse en de 
bloedproef. Zij moeten tot de analyse van de uitgeademde lucht overgaan en kunnen enkel de 
bloedproef opleggen in de gevallen die uitdrukkelijk worden vermeld. Wat de bloedproef zelf 
betreft, wordt de huidige procedure behouden » (Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1062/1, pp. 
7 en 8; zie ook : ibid., nr. 1062/17, pp. 16 en 17). 
 

 B.3.3.  Wat de kosten van de bloedproef betreft, wordt in dezelfde parlementaire 

voorbereiding gesteld : 

 

 « Volgens de huidige wetgeving - waarin geen sprake is van de ademanalyse-methode - 
komen de kosten van het nemen van het bloedmonster en van de bloedanalyse (wat de eerste 
analyse vormt) slechts ten laste van de onderzochte persoon indien de overtreding bewezen is; 
de kosten van een tweede analyse (dus een tegenexpertise) komen daarentegen steeds ten laste 
van de betrokkene.  
 
 Dat argument wordt door heel wat leden betwist. Er wordt opgemerkt dat het onbillijk 
zou zijn dat de betrokken persoon zelf de kosten van het nemen van het bloedmonster en van 
de bloedanalyse moet betalen in geval de bloedanalyse de resultaten van de ademproef zou 
teniet doen. 
 
 Indien de kosten van het nemen van een bloedmonster en van de bloedanalyse 
stelselmatig ten laste van de betrokkene komen, kan zulks overigens ontradend werken, 
waardoor de uitoefening van de rechten van de verdediging in het gedrang komt. Thans 
bestaat die ontrading echter niet omdat de overheid beslist of er monsters worden genomen en 
een tweede analyse op basis van het genomen monster automatisch mogelijk is. 
 
 De Minister sluit zich bij de argumenten van de Commissie aan. Door een aanpassing van 
het alcoholgehalte dat in aanmerking komt […], handhaaft […] het ontwerp derhalve de 
bepaling die thans regelt wie de kosten van het nemen van het bloedmonster en van de 
bloedanalyse moet betalen (amendement nr. 80 van de Regering – Stuk nr. 1062/5) » 
(Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1062/7, p. 127).  
 

 B.4.1.  Overeenkomstig de eerste paragraaf van artikel 63 van de Wegverkeerswet 

moeten de in artikel 59, § 1, van dezelfde wet bedoelde overheidspersonen, de personen, 

bedoeld in 1° en 2° van dezelfde paragraaf, een bloedproef laten ondergaan door een daartoe 
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opgevorderde arts, in de gevallen die in dat artikel 63, § 1, limitatief zijn opgesomd, onder 

meer in het geval waarin noch de ademtest, noch de ademanalyse konden worden uitgevoerd 

en de betrokkene zich blijkbaar bevindt in een toestand van dronkenschap of in een 

soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen. 

 

 De wetgever vermag, met het oog op de verkeersveiligheid, in zulk een regeling te 

voorzien, des te meer nu het opleggen van een bloedproef aan strikte voorwaarden is 

onderworpen en als een uitzondering op de algemene regel van de ademtest of de 

ademanalyse is bedoeld.   

 

 B.4.2.  Het nemen van het bloedstaal en de bloedanalyse brengen, anders dan bij een 

ademtest of een ademanalyse, specifieke kosten mee ten gevolge van het optreden van een 

arts en van een erkend laboratorium. Die kosten komen evenwel enkel ten laste van de 

onderzochte persoon, indien de overtredingen bepaald in artikel 34, § 2, 1°, of in artikel 37bis, 

§ 1, 1°, van de Wegverkeerswet zijn bewezen. Indien die overtredingen niet zijn bewezen, 

kunnen die kosten niet ten laste van de onderzochte persoon worden gelegd. 

 

 Bovendien verantwoorden het aantal verkeersongevallen en de gevolgen daarvan dat 

diegenen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen, het voorwerp uitmaken van 

daartoe geëigende procedures en dat zij zelf bepaalde kosten dienen te dragen die rechtstreeks 

in verband staan met bewezen overtredingen, veeleer dan dat die kosten ten laste van de 

gemeenschap worden gelegd. 

 

 Ten slotte zijn de kosten voor het nemen van een bloedstaal en voor een bloedanalyse niet 

dermate aanzienlijk dat de in het geding zijnde maatregel onevenredige gevolgen zou hebben. 

 

 B.4.3.  Uit wat voorafgaat volgt dat de keuze van de wetgever om de beoordelingsvrijheid 

van de rechter ten aanzien van een bepaalde categorie van personen uit te sluiten, wat de 

kosten voor het nemen van een bloedstaal en voor een bloedanalyse betreft, in redelijkheid 

niet onverantwoord is.  

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 63, § 4, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4834 

 
 

Arrest nr. 78/2010 
van 23 juni 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, 

zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 

erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, gesteld door de 

Politierechtbank te Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door 

de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 18 september 2009 in zake het openbaar ministerie tegen Sven Seynaeve 
en Michael Sorel, in aanwezigheid van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
gedwongen tussengekomen partij, en Maryse François, burgerlijke partij, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 december 2009, heeft de Politierechtbank 
te Brugge twee keer de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt art. 162bis Sv, zoals ingevoegd door de wet van 21 april 2007 [betreffende de 
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat], 
het gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in art. 10 en 11 van de Grondwet, doordat het 
voorziet dat in een vonnis uitgesproken door een strafrechtbank enkel de beklaagde en de 
personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn veroordeeld worden tot het 
betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding en dus niét het G.M.W.F., 
terwijl deze laatste in een vonnis uitgesproken door een burgerlijke rechtbank wel moet 
(minstens kan) veroordeeld worden tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding zodra ze 
wordt aangemerkt als ‘ in het ongelijk gestelde partij ’, en dit alles in de hypothese dat de 
strafrechtbank enkel deze tussenkomende partij heeft veroordeeld tot het betalen van een 
schadevergoeding ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. P. Peeters, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Aan de grondslag van het bodemgeschil ligt een aanrijding, veroorzaakt door Michael Sorel, die een 
bromfiets klasse B bestuurde, tegen de wagen van Maryse François, die werd bestuurd door Sven Seynaeve. De 
verwijzende rechter veroordeelt Sven Seynaeve wegens rijden onder invloed en wegens het besturen van een 
motorrijtuig zonder rijbewijs, en hij veroordeelt Michael Sorel onder andere wegens rijden onder invloed, 
wegens het besturen van een motorrijtuig zonder rijbewijs en wegens het besturen van een motorrijtuig zonder 
geldige verzekering. Sven Seynaeve en Maryse François stellen zich burgerlijke partij en dagen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (hierna : GMWF) tot gedwongen tussenkomst.  
 
 Het GMWF wordt veroordeeld in de kosten, maar wordt niet veroordeeld tot het betalen van een 
rechtsplegingsvergoeding, aangezien het niet als beklaagde of als burgerrechtelijk aansprakelijke in de zin van 
artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering kan worden beschouwd (Cass., 2 december 2008, P.08.0482.N, 
en Cass. 4 maart 2009, V.A.V. 2009, 227). Indien dezelfde burgerlijke vordering voor een burgerlijke rechter zou 
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komen, zou het GMWF wel tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding worden veroordeeld, aangezien 
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek in meer algemene termen over de « in het ongelijk gestelde partij » 
spreekt. Omdat de verwijzende rechter van mening is dat er mogelijkerwijs sprake is van een discriminatie, stelt 
hij het Hof de voormelde prejudiciële vraag. 
 
 Daarbij merkt hij op dat het Hof die vraag niet heeft beantwoord in zijn arresten nrs. 70/2009 van 23 april 
2009 en 110/2009 van 9 juli 2009, omdat in die zaken niet het GMWF, maar een verzekeraar werd veroordeeld, 
omdat in die zaken bovendien de beklaagde en zijn verzekeraar in solidum werden veroordeeld, en omdat ten 
slotte in die zaken wel een veroordeling tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding diende te worden 
uitgesproken krachtens artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, die in 
casu niet toepasselijk is, aangezien het GMWF geen verzekeraar is, maar wordt gedaagd op grond van de wet 
van 21 november 1989. 
 

 

III.  In rechte 

 
- A – 

 
 A.1.  De Ministerraad betoogt dat de onderhavige prejudiciële vraag op dezelfde manier kan worden 
beantwoord als de vragen die aan de orde waren in de arresten nrs. 70/2009 van 23 april 2009, 110/2009 van 
9 juli 2009, 146/2009 van 17 september 2009 en 19/2010 van 25 februari 2010. 
 
 A.2.  Daartoe wijst de Ministerraad op de analogie tussen artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst en artikel 19bis-17 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Beide bepalingen zijn immers van toepassing op 
procedures voor het strafgerecht, beide bepalingen voorzien erin dat de verzekeraar respectievelijk het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de zaak kunnen worden betrokken of vrijwillig kunnen 
tussenkomen, en beide bepalingen voorzien erin dat dit geschiedt « onder dezelfde voorwaarden als zou de 
vordering voor het burgerlijk gerecht gebracht zijn ». 
 
 A.3.  De Ministerraad wijst tot slot erop dat de interpretatie van artikel 162bis van het Wetboek van 
strafvordering door het Hof van Cassatie niet tot een andere conclusie mag leiden. In zijn arresten van 
2 december 2008 en 4 maart 2009 beperkte het Hof zich immers tot een letterlijke lezing van die bepaling, en 
werd het niet ondervraagd over voormeld artikel 89, § 5, of over voormeld artikel 19bis-17. 
 

 

- B -  

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 162bis van het Wetboek van 

strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. 

Die bepaling wijzigt, samen met de artikelen 8, 10, 11 en 12, verschillende bepalingen van het 

Wetboek van strafvordering, teneinde het beginsel van de verhaalbaarheid gedeeltelijk uit te 

breiden tot de door de strafgerechten berechte zaken. 
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 B.1.2.  Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering bepaalt : 

 

 « Ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, veroordeelt hen tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
 De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld 
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het 
vonnis ». 
 

 B.2.  Het Hof beperkt zijn onderzoek tot de hypothese waarin, nadat het strafgerecht de 

verzekerde strafrechtelijk heeft veroordeeld, deze niet verder bij de afhandeling van de 

burgerlijke belangen wordt betrokken, zodat enkel de verzekeraar wordt veroordeeld tot het 

betalen van een schadevergoeding. In die hypothese zou, volgens de verwijzende rechter, 

geen rechtsplegingsvergoeding kunnen worden toegekend lastens de verzekeraar. 

 

 B.3.  Artikel 82, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst bepaalt : 

 

 « De verzekeraar betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de kosten betreffende 
burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en de 
deskundigen, maar alleen in zover die kosten door hem of met zijn toestemming zijn gemaakt 
of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten 
niet onredelijk zijn gemaakt ». 
 

 B.4.1.  Artikel 89, § 5, van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht, kan de 
verzekeraar door de benadeelde of door de verzekerde in de zaak worden betrokken en kan hij 
vrijwillig tussenkomen, onder dezelfde voorwaarden als zou de vordering voor het burgerlijk 
gerecht gebracht zijn, maar het strafgerecht kan geen uitspraak doen over de rechten die de 
verzekeraar kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer ». 
 

 B.4.2.  Wat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds betreft, voorziet de wet van 

21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen in een regeling die soortgelijk is aan die van artikel 89, § 5, van de wet van 

25 juni 1992. 
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 Artikel 19bis-17 van de wet van 21 november 1989 bepaalt :  

 

 « Wanneer de burgerlijke vordering tot vergoeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade wordt ingesteld voor het strafgerecht, kan het Fonds door de benadeelde 
in het geding worden geroepen en kan het ook vrijwillig tussenkomen onder dezelfde 
voorwaarden als wanneer de vordering voor het burgerlijk gerecht was gebracht. Wanneer, 
ingeval van niet-verzekering, het Fonds is overgegaan tot vergoeding van de schade, kan het 
zich burgerlijke partij stellen tegen de aansprakelijke persoon. 
 
 Het Fonds en de aansprakelijke persoon kunnen zich laten vertegenwoordigen onder 
dezelfde voorwaarden als de burgerlijk aansprakelijke partij ». 
 

 B.5.  Krachtens artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek neemt de politierechtbank 

kennis van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval. 

 

 B.6.  Aangezien de Politierechtbank in het verwijzende vonnis oordeelt dat zij, indien zij 

zitting zou houden in burgerlijke zaken, de verzekeraar zou kunnen veroordelen tot een 

schadevergoeding en tot de rechtsplegingsvergoeding van artikel 1022 van het Gerechtelijk 

Wetboek, kan zij, wanneer zij uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering terwijl zij 

zitting houdt in strafzaken, dezelfde veroordelingen uitspreken met toepassing van 

artikel 19bis-17 van de wet van 21 november 1989, ook al voorziet artikel 162bis van het 

Wetboek van strafvordering niet expliciet in die hypothese (Cass., 4 maart 2009, 

P.08.1682.F). 

 

 B.7.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het in de prejudiciële vraag vermelde verschil in 

behandeling niet bestaat. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de 

wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden 

aan de bijstand van een advocaat, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 23 juni 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4746 

 
 

Arrest nr. 79/2010 
van 1 juli 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals vervangen bij de wet van 15 mei 2007, gesteld 

door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 194.561 van 22 juni 2009 in zake Frédéric Georges tegen de Belgische 
Senaat, in aanwezigheid van Hugues Fronville en de Nationale Kamer van Notarissen, 
tussenkomende partijen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 juli 
2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 14, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in die zin geïnterpreteerd 
dat de Raad van State niet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van het beroep tot 
nietigverklaring dat een kandidaat voor de functie van lid van de Franstalige 
benoemingscommissie voor het notariaat in de hoedanigheid van docent of hoogleraar in de 
rechten aan een faculteit rechten van een Belgische universiteit, die geen notaris, 
kandidaat-notaris of geassocieerd notaris is, heeft ingesteld tegen de aanwijzing van een ander 
lid van die commissie om de enige reden dat hij zou zijn aangewezen door de Senaat, terwijl 
de notarissen de aanwijzingen mogen betwisten van de leden van die commissie die onder 
hun beroep vallen, omdat zij door een andere overheid zijn aangewezen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Frédéric Georges, die keuze van woonplaats heeft gedaan te 4000 Luik, place Verte 13; 
 
 -  de Belgische Senaat; 
 
 -  de Nationale Kamer van Notarissen, waarvan de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, 
Bergstraat 30-34; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Frédéric Georges, de Belgische Senaat en de Ministerraad hebben memories van 
antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Lemmens, advocaat bij de balie te Luik, voor Frédéric Georges; 
 
 .  Mr. M. Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Mr. G. Pijcke, advocaat bij de 
balie te Brussel, voor de Belgische Senaat; 
 
 .  Mr. A. Fraikin loco Mr. D. Lagasse, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Nationale Kamer van Notarissen; 
 
 .  Mr. A. Sohet loco Mr. H. Gilliams, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 6 november 2008 stelt Frédéric Georges, docent aan de rechtsfaculteit van de « Université de Liège », 
zich in die hoedanigheid kandidaat voor de functie van werkend lid van de Franstalige benoemingscommissie 
voor het notariaat. 
 
 Op 18 december 2008 wijst de Senaat een andere persoon aan in de hoedanigheid van « docent of 
hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit » in de zin van 
artikel 38, § 4, eerst lid, 4°, van de wet van 25 ventôse jaar XI « op het notarisambt ». 
 
 Frédéric Georges, die opmerkt dat die persoon geen enkele van de twee in die wetsbepaling bedoelde titels 
heeft en dat die zich bovendien kandidaat had gesteld in de hoedanigheid van « extern lid met een voor de 
opdracht relevante beroepservaring » in de zin van artikel 38, § 4, eerste lid, 5°, van dezelfde wet, heeft op 
16 februari 2009 bij de Raad van State een beroep ingesteld tot nietigverklaring van de aanwijzing van de 
persoon die voor de functie waarvoor hij zich kandidaat had gesteld, is gekozen. 
 
 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van mening dat artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van 
de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, in die zin geïnterpreteerd dat het die afdeling 
niet bevoegd maakt om kennis te nemen van een beroep dat is gericht tegen de benoeming, door de Senaat, van 
de leden van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat, een discriminatie in het leven roept, 
vermits zij daarentegen wel bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tot nietigverklaring van de 
benoeming van de vier andere werkende leden van die commissie, die door leden van de algemene vergadering 
van de Nationale Kamer van Notarissen zijn aangewezen. 
 
 De Raad van State beslist bijgevolg aan het Hof de hiervoor weergegeven en door de verzoeker 
gesuggereerde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 A.1.2.  Hij leidt uit de parlementaire voorbereiding van artikel 2 van de wet van 25 mei 1999 « tot 
wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 
inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek », dat aan de 
oorsprong ligt van de in het geding zijnde bepaling, af dat de wetgever de handelingen van de wetgevende 
vergaderingen « die verbonden zijn met hun politiek of wetgevend optreden », en die geen betrekking hebben op 
hun administratieve activiteit, aan de controle van de Raad van State heeft willen onttrekken. De Ministerraad, 
die het arrest nr. 93/2004 van het Hof aanhaalt, merkt op dat het Hof erkent dat de Grondwet niet vereist dat de 
« handelingen van politieke aard » aan het rechterlijk toezicht van de Raad van State worden onderworpen. Hij 
merkt op dat de handelingen van de wetgevende vergaderingen bedoeld in de arresten nrs. 54/2002 en 89/2004 
administratieve handelingen zijn in verband met de aanwerving van hun personeel. 
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 A.1.3.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat de aanwijzing, door de Senaat, van leden van de 
Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat een politieke handeling is. Hij merkt op dat de wijze van 
aanwijzing van de leden van die commissie die geen notaris zijn, is geïnspireerd op de procedure voor de 
benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie die geen magistraat zijn, bepaald in artikel 259bis-2, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek. Hij betoogt dat de betrokkenheid van de Senaat ertoe strekt het 
democratische en pluralistische karakter te waarborgen van die commissie, die een aan die vergadering extern 
orgaan is. Hij merkt op dat, in tegenstelling tot de meeste beslissingen die worden genomen ten aanzien van het 
personeel van de Senaat, de benoeming van de leden van de voormelde commissie een handeling is die wordt 
gesteld in plenaire vergadering en niet door een orgaan van die vergadering. Hij preciseert dat de handelingen 
van een vergadering in verband met haar personeelsleden of de openbare aanbestedingen interne 
bestuurshandelingen zijn. 
 
 Volgens de Ministerraad is de Raad van State te dezen niet bevoegd omdat de wetgevende vergaderingen, 
die werden verkozen en houder zijn van het residu van de soevereiniteit, bij de uitoefening van hun opdracht 
over de meest ruime onafhankelijkheid dienen te beschikken. 
 
 Hij voegt daaraan toe dat, rekening houdend met het feit dat de Franstalige benoemingscommissie voor het 
notariaat integraal deel uitmaakt van de « organisatie van notariaat als beroep », de aanwijzing van de andere 
leden van die commissie door de Nationale Kamer van Notarissen een « louter interne organisatiemaatregel » is. 
 
 Hij leidt daaruit af dat het verschil in behandeling tussen de kandidaten voor een mandaat van die 
commissie die geen notaris zijn en diegenen die het wel zijn, redelijk verantwoord is. 
 
 A.1.4.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat, zelfs indien de onbevoegdheid van de Raad van 
State om kennis te nemen van een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen de aanwijzing, door de Senaat, van 
een lid van de benoemingscommissie voor het notariaat discriminerend zou worden geacht, dient te worden 
opgemerkt dat die discriminatie niet haar oorsprong vindt in artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde 
wetten. Hij verwijst in dat opzicht naar de motieven van het arrest nr. 31/96. 
 
 A.1.5.  Ten slotte leidt de Ministerraad uit het arrest nr. 136/2003 en het arrest nr. 25/2006 af dat de 
prejudiciële vraag onontvankelijk is, in zoverre zij een schending aanklaagt van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij 
merkt op dat in de verwijzingsbeslissing geenszins wordt aangegeven hoe die internationale bepaling door de in 
het geding zijnde wetsbepaling wordt geschonden. 
 
 In ondergeschikte orde vraagt de Ministerraad zich af hoe die internationale bepaling te dezen van 
toepassing zou kunnen zijn, vermits de verzoeker voor de Raad van State over geen recht van burgerlijke aard 
schijnt te beschikken in het raam van de aanwijzing, door de Senaat, van leden van de Franstalige 
benoemingscommissie voor het notariaat. 
 
 A.2.1.  De Senaat is eveneens van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord. 
 
 A.2.2.  Hij merkt in de eerste plaats op dat de wijze van aanwijzing, door het federaal Parlement, van de 
leden van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat identiek is met de procedure die betrekking 
heeft op de Hoge Raad voor de Justitie, beschreven in artikel 259bis-2, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. Hij is 
van mening dat de betrokkenheid van beide federale wetgevende vergaderingen bij de aanwijzing van de leden 
van die commissie ertoe strekt het democratische en pluralistische karakter van de samenstelling van dat orgaan 
te waarborgen. 
 
 De Senaat onderstreept dat de aanwijzing van de leden van dat orgaan die geen notaris zijn, geen 
bestuurshandeling is maar een « soevereine handeling van politieke verantwoordelijkheid ». Hij maakt een 
onderscheid tussen de handelingen van de wetgevende vergaderingen die onder hun intern bestuur vallen - en 
waarmee zij niet anders handelen dan een administratieve overheid - en de handelingen die onder een politieke 
bevoegdheid vallen die hun is toegekend om reden van hun statuut van « orgaan dat de Natie 
vertegenwoordigt », handelingen die hij als « handelingen van hoog bestuur » of als « handelingen van hoog 
toezicht » kwalificeert. De Senaat is van mening dat de aanwijzing van leden van de Franstalige 
benoemingscommissie voor het notariaat tot die laatste categorie van handelingen behoort, net zoals talrijke 
andere aanwijzingen en voordrachten van kandidaten voor andere benoemende overheden die aan de wetgevende 
vergaderingen toekomen, en die onder meer betrekking hebben op functies in collaterale organen van het 
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Parlement, in hoge rechtscolleges of in commissies en die bovendien aan zeer uiteenlopende procedureregels zijn 
onderworpen. Hij onderstreept dat die aanwijzingen of voordrachten, die aan de nationale vertegenwoordiging 
zijn toevertrouwd, onder de politieke functie van de kamers vallen, functie die zij in alle onafhankelijkheid ten 
opzichte van de andere machten moeten kunnen uitoefenen. 
 
 De Senaat merkt op dat de Raad van State zich niet mag uitspreken over de geldigheid van de door de 
parlementaire instellingen gestelde handelingen « in de uitoefening van hun soevereine functie van politieke 
verantwoordelijkheid », teneinde zo elke inbreuk op het residu van de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van 
de kamers van het Parlement te voorkomen. Na te hebben opgemerkt dat de arresten nrs. 63/2002 en 27/2009 
getuigen van de bekommernis van het Hof om te waken over de inachtneming van de onafhankelijkheid van de 
wetgevende macht en de rechterlijke macht, voert de Senaat aan dat de motivering van het arrest nr. 93/2004 kan 
worden toegepast op het geval dat met de onderhavige prejudiciële vraag aan het Hof wordt voorgelegd. Hij 
preciseert in dat verband dat in dat arrest wordt verzocht rekening te houden met het politieke karakter, niet van 
de functie waarop de aanwijzing slaat, maar van de aanwijzing zelf. Hij merkt op dat het politieke karakter van 
de aanwijzing van leden van de benoemingscommissies voor het notariaat voldoende blijkt uit, enerzijds, het feit 
dat die aanwijzing beurtelings de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat toekomt en, anderzijds, uit 
de omstandigheid dat die aanwijzing gebeurt bij tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Senaat 
betwist of het opportuun is een onderscheid te maken tussen de aanwijzingen door de vergaderingen naar gelang 
van hun min of meer politieke karakter. 
 
 De Senaat leidt vervolgens uit de parlementaire voorbereiding van artikel 2 van de wet van 25 mei 1999 af 
dat de wetgever de bevoegdheid van de Raad van State niet wenste uit te breiden tot de handelingen van de 
niet-administratieve overheden die een politiek karakter hebben. Hij verwijst in dat verband naar twee arresten 
van de Raad van State waarin die laatste zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van een beroep 
gericht tegen de aanwijzing van de federale ombudsmannen (RvSt, 7 januari 2005, nr. 138.950, Vande Casteele; 
RvSt, 19 december 2005, nr. 152.880, Vande Casteele). 
 
 A.2.3.  De Senaat concludeert uit wat voorafgaat dat het verschil in behandeling tussen de twee grote 
categorieën van leden van de benoemingscommissies voor het notariaat redelijk verantwoord is door de in de 
Grondwet erkende dwingende noodzaak om de politieke onafhankelijkheid van de kamers te vrijwaren die, bij 
de benoeming van sommige van die leden, een politieke handeling stellen en een soevereine en onafhankelijke 
bevoegdheid uitoefenen. 
 
 A.3.1.  Frédéric Georges is van mening dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 A.3.2.  Hij leidt uit het arrest van de Raad van State nr. 78.921 van 23 februari 1999 en uit de 
verwijzingsbeslissing in de onderhavige zaak in de eerste plaats af dat de geweigerde kandidaat voor een functie 
van notaris-lid van een benoemingscommissie voor het notariaat een beroep tot nietigverklaring kan instellen 
tegen de aanwijzing van de leden van die commissie door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van 
Notarissen. Hij preciseert dat die aanwijzing geen maatregel van interne organisatie van het beroep is. 
 
 Hij verklaart tevens dat de benoemingen en aanwijzingen van de leden van de diverse administratieve 
commissies die zijn belast met het organiseren van wervings- of bevorderingsexamens in het openbaar ambt of 
van de leden van de organen die zijn belast met een opdracht van algemeen belang, ook voor de Raad van State 
kunnen worden bestreden. 
 
 Hij is bijgevolg van mening dat beide categorieën van leden van een benoemingscommissie voor het 
notariaat, die dezelfde opdracht uitoefenen en onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen van 
onafhankelijkheid en dezelfde regels van onverenigbaarheid, zich in vergelijkbare situaties bevinden. 
 
 A.3.3.  Frédéric Georges zet vervolgens uiteen dat de aanwijzing van de leden van die commissie die geen 
notaris zijn, niet onder de politieke of wetgevende activiteit van de Senaat valt, maar een bestuurshandeling is 
van een vergadering die als administratieve overheid optreedt. 
 
 Hij is van mening dat, zoals de Nationale Kamer van Notarissen, de benoemingscommissies voor het 
notariaat een opdracht van openbare dienst uitoefenen die hun door de overheid is toevertrouwd en beslissingen 
nemen die bestuurshandelingen zijn. Hij leidt daaruit af dat de aanwijzing van een deel van de leden van die 
commissie net zo min als de handelingen bedoeld in artikel 14, § 1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde 
wetten, een politieke handeling is die wordt gesteld door een wetgevende vergadering in haar hoedanigheid van 
houder van het residu van de soevereiniteit of een « handeling van hoog toezicht ». 
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 Frédéric Georges is van mening dat de arresten nrs. 31/96 en 20/2000 hebben geleid tot de aanneming van 
de wijziging van artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten bij de wet van 25 mei 1999, opdat 
de Raad van State zou kunnen toezien op de bestuurshandelingen van de wetgevende vergaderingen die geen 
politiek of wetgevend karakter vertonen. 
 
 Hij verwijst naar het arrest nr. 93/2004 en merkt op dat de leden van de Franstalige benoemingscommissie 
voor het notariaat mandatarissen zijn die een functie uitoefenen die, zelfs niet gedeeltelijk, vergelijkbaar is met 
die van een politiek orgaan (zoals het Rechtscollege van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), en die niet zijn 
onderworpen aan regels van onverenigbaarheid die vergelijkbaar zijn met die welke van toepassing zijn op de 
leden van een dergelijk orgaan. Hij voegt daaraan toe dat de werking van de commissie niet is onderworpen aan 
de meerderheidsregels of procedureregels die vergelijkbaar zijn met die van een politiek orgaan. Hij is ook van 
mening dat de rol die aan de Senaat is toegekend bij de aanwijzing van leden van de genoemde commissie niet 
beantwoordt aan de doelstelling om de vertegenwoordiging van de verschillende politieke strekkingen binnen dat 
orgaan te verzekeren, vermits, enerzijds, artikel 38, § 4, van de wet van 25 ventôse jaar XI de samenstelling van 
de commissie bepaalt en, anderzijds, die laatstgenoemde een benoemingsorgaan is dat, zoals de Hoge Raad voor 
de Justitie, blijk moet geven van de grootst mogelijke neutraliteit en onpartijdigheid bij de uitoefening van zijn 
functies, onder meer ten overstaan van politieke beïnvloeding. Hij betoogt dat de goede werking van die 
commissie de aanwezigheid in haar midden verantwoordt van een hoogleraar of een docent van een 
rechtsfaculteit, namelijk een hoog gekwalificeerde docerende jurist die zal deelnemen aan het opstellen van de 
proeven waaraan de kandidaten voor een benoeming moeten deelnemen, en aan de selectie van de meest 
geschikten onder hen. 
 
 Frédéric Georges is van mening dat de omstandigheid dat de aanwijzing van sommige leden van een 
benoemingscommissie voor het notariaat door de wetgevende vergaderingen het democratische en pluralistische 
karakter van de samenstelling ervan kan waarborgen, niet volstaat om aan die aanwijzing een politiek karakter te 
geven. Hij merkt op dat het niet om een « soevereine handeling van politieke verantwoordelijkheid » gaat, 
vermits de Senaat die tot een dergelijke aanwijzing overgaat, niet ervan is vrijgesteld de wet - onder meer de 
wijzigingen aangebracht in de wet van 25 ventôse jaar XI bij twee wetten van 4 mei 1999 - en de algemene 
beginselen van goed bestuur na te leven. Hij is van mening dat de door de Senaat aangehaalde arresten van de 
Raad van State niet toelaten te oordelen dat de desbetreffende aanwijzing geen administratieve handeling zou 
zijn, vermits de federale ombudsman een voornamelijk politieke functie zou uitoefenen en het voorwerp van een 
politieke benoeming uitmaakt. 
 
 Frédéric Georges is ook van mening dat de bij het arrest nr. 54/2002 afgekeurde discriminatie vergelijkbaar 
is met die waarmee hij wordt geconfronteerd. Hij merkt enerzijds op dat hij, zoals de notarissen die zijn 
aangewezen om binnen de benoemingscommissie voor het notariaat een mandaat uit te oefenen met dezelfde 
onafhankelijkheid als hij, een reëel en legitiem belang heeft om een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van 
State in te stellen en, anderzijds, dat de voormelde arresten van het Hof aangeven dat enkel de politieke of 
wetgevende handelingen van een wetgevende vergadering aan de toetsing van de Raad van State kunnen 
ontsnappen. Hij leidt ook een argument af uit het arrest nr. 89/2004 en uit het door de afdeling wetgeving 
uitgebrachte advies met betrekking tot het wetsvoorstel dat aan de oorsprong ligt van de wet van 15 mei 2007 
« tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ». 
 
 Frédéric Georges leidt uit wat voorafgaat af dat het aangeklaagde verschil in behandeling, dat hem het recht 
ontzegt om bij de Raad van State de nietigverklaring te vorderen van een - kennelijk en gewild onwettige - 
aanwijzing, door de Senaat, van een lid dat geen notaris is in een benoemingscommissie voor het notariaat, niet 
redelijk is verantwoord en niet uit een keuze van de Grondwetgever voortvloeit. 
 
 A.4.  De Nationale Kamer van Notarissen gedraagt zich naar de wijsheid van het Hof. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 14, § 1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van 

State, vervangen bij artikel 2 van de wet van 15 mei 2007 « tot wijziging van artikel 14 van de 
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wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 » en gewijzigd bij artikel 12 

van de wet van 21 februari 2010 « tot aanpassing van verschillende wetten die een 

aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming 

‘ Grondwettelijk Hof ’ » bepaalt : 

 

 « De afdeling [bestuursrechtspraak van de Raad van State] doet uitspraak, bij wijze van 
arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, 
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, ingesteld tegen de akten en reglementen : 
 
 1°  van de onderscheiden administratieve overheden; 
 
 2°  van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de 
ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Grondwettelijk 
Hof, van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges evenals van organen van de 
rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot 
overheidsopdrachten en leden van hun personeel. 
 
 Artikel 159 van de Grondwet is eveneens van toepassing op de in 2° bedoelde akten en 
reglementen ». 
 

 B.1.2.  De Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat telt acht werkende leden 

(artikel 38, §§ 1 en 2, eerste lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI « op het notarisambt », 

ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 4 mei 1999 « tot wijziging van de wet van 25 ventôse 

jaar XI op het notarisambt »). 

 

 Vier van hen hebben de hoedanigheid van notaris of van « geassocieerd notaris die geen 

titularis is » (artikel 38, § 4, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde wet). Zij worden « aangewezen 

door de leden van de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen […] [die] 

tot […] de Franse taalrol behoren » (artikel 38, § 5, tweede lid, van dezelfde wet). 

 

 De commissie telt bovendien in haar midden een « magistraat in functie gekozen uit de 

zittende magistraten van de hoven en rechtbanken en de magistraten bij het openbaar 

ministerie » (artikel 38, § 4, eerste lid, 3°), een « docent of een hoogleraar in de rechten aan 

een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit, die geen notaris, 

kandidaat-notaris of geassocieerde notaris is » (artikel 38, § 4, eerste lid, 4°) en twee « externe 

leden met een voor de opdracht relevante beroepservaring » (artikel 38, § 4, eerste lid, 5°). 

Die vier andere werkende leden van de commissie worden « afwisselend door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en de Senaat aangewezen met een tweederdemeerderheid van de 
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uitgebrachte stemmen » (artikel 38, § 5, derde lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI, 

ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 4 mei 1999 « tot aanvulling van de wet van 25 ventôse 

jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 »). 

 

 B.2.1.  Uit de feiten van de zaak en de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat 

het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, van artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten 

op de Raad van State, in zoverre die bepaling een verschil in behandeling zou invoeren tussen 

twee categorieën van kandidaten voor een mandaat van lid van de Franstalige 

benoemingscommissie voor het notariaat : enerzijds, diegenen die kandidaat zijn in de 

hoedanigheid van notaris of geassocieerd notaris die geen titularis is en, anderzijds, diegenen 

die kandidaat zijn in de hoedanigheid van « docent of hoogleraar in de rechten aan een 

faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit die geen notaris, 

kandidaat-notaris of geassocieerd notaris is ». 

 

 B.2.2.  Zowel uit de motivering van de verwijzingsbeslissing als uit de bewoordingen van 

de prejudiciële vraag blijkt dat de verwijzende rechter van mening is dat de leden van de 

Franse taalrol van de algemene vergadering van de Nationale Kamer van Notarissen, wanneer 

zij voor die Franstalige benoemingscommissie de notarissen en de geassocieerde notaris die 

geen titularis is, aanwijzen, optreden als administratieve overheid in de zin van artikel 14, § 1, 

eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zodat de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tot 

nietigverklaring dat door de kandidaten van de in B.2.1 eerstgenoemde categorie tegen die 

aanwijzingen wordt ingesteld. 

 

 Door de bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om 

kennis te nemen van de beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen de handelingen en 

reglementen van de wetgevende vergaderingen, te beperken tot de handelingen en 

reglementen die betrekking hebben op de « overheidsopdrachten en leden van hun 

personeel », ontneemt de in het geding zijnde bepaling de kandidaten van de in B.2.1 

laatstgenoemde categorie het recht om voor de Raad van State de nietigverklaring te vorderen 

van een aanwijzing, door de Senaat, van een werkend lid van de desbetreffende commissie in 
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de hoedanigheid van « docent of hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor 

rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit ». 

 

 B.3.  Zoals het is vervangen bij artikel 2 van de wet van 15 mei 2007, neemt artikel 14, 

§ 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de regel over die in diezelfde 

bepaling was ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 25 mei 1999 « tot wijziging van de wetten 

op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake 

de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk 

Wetboek », regel volgens welke de Raad van State bevoegd is om kennis te nemen van een 

beroep tot nietigverklaring van akten en reglementen van een wetgevende vergadering of van 

een van haar organen, met betrekking tot de overheidsopdrachten en de leden van haar 

personeel. 

 

 Het voorbehoud in verband met het voorwerp van de betrokken handeling beoogt de 

vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State niet uit te breiden tot « alle 

bestuurshandelingen », en die te beperken tot de administratieve handelingen die tot het 

« intern functioneren » van de wetgevende vergaderingen behoren, met uitsluiting van die 

welke hun specifieke opdracht betreffen, met andere woorden tot de handelingen van de 

wetgevende vergadering die optreedt « als administratieve overheid » (Parl. St., Senaat, 

1998-1999, nr. 1-361/3, pp. 4-5; Hand., Senaat, 25 februari 1999, p. 7146; Parl. St., Kamer, 

1998-1999, nr. 1960/4, pp. 2 en 6; ibid., nr. 1960/8, p. 4). 

 

 B.4.  Tot de basisbeginselen van de democratische opbouw van de Staat behoort de regel 

dat de wetgevende vergaderingen bij de uitoefening van hun opdracht over de ruimste 

onafhankelijkheid beschikken. 

 

 Dat beginsel brengt met zich mee dat een wetgevende vergadering de haar toevertrouwde 

aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld benoemingen, zelf dient te kunnen regelen en haar 

bevoegdheden op autonome wijze dient te kunnen uitoefenen. 

 

 B.5.  De docent of de hoogleraar die, in die hoedanigheid, lid is van de Franstalige 

benoemingscommissie voor het notariaat is geen personeelslid van die wetgevende 

vergadering. 
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 Het gaat om een mandataris wiens functie identiek is met die van de notarissen en van de 

geassocieerde notaris die geen titularis is en die leden van diezelfde commissie zijn. 

 

 Ten aanzien van de onverenigbaarheden is die mandataris aan dezelfde regels 

onderworpen als die notarissen en die geassocieerde notaris die geen titularis is (artikel 38, 

§ 6, eerste lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI, ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 

4 mei 1999 « tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt »). Die 

regels strekken ertoe « de objectieve en onpartijdige samenstelling en werking [te 

verzekeren] » van de benoemingscommissie (Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1432/1, p. 54). 

Het mandaat van lid van een benoemingscommissie voor het notariaat is onder meer 

onverenigbaar met « [elk] bij verkiezing verleend politiek mandaat » (artikel 38, § 6, eerste 

lid, 4°, van de wet van 25 ventôse jaar XI). 

 

 De docent of de hoogleraar die, in die hoedanigheid, lid is van de Franstalige 

benoemingscommissie voor het notariaat wordt bovendien aan dezelfde regels onderworpen 

als de daarvan lid zijnde notarissen en geassocieerde notaris die geen titularis is, wat betreft 

de voorwaarden voor een tweede verkiezing, de voorwaarden voor de uitoefening van zijn 

mandaat en de voorwaarden inzake de organisatie en de werking van de commissie 

(artikel 38, §§ 7 tot 10, van de wet van 25 ventôse jaar XI, ingevoegd bij artikel 22 van de wet 

van 4 mei 1999; artikel 38, § 11, van de wet van 25 ventôse jaar XI, ingevoegd bij artikel 22 

van de wet van 4 mei 1999 en gewijzigd bij artikel 6, a), van de wet van 23 mei 2007 « tot 

wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale 

ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer »). 

 

 B.6.  Het in B.2 beschreven verschil in behandeling is bijgevolg niet evenredig met het 

beginsel van de onafhankelijkheid van de wetgevende vergaderingen, want het door het 

instellen van een beroep tot nietigverklaring beschermde belang is even reëel en even wettig 

ten aanzien van een kandidaat voor een aanwijzing als werkend lid van die commissie in de 

hoedanigheid van « docent of hoogleraar in de rechten aan een faculteit rechtsgeleerdheid van 

een Belgische universiteit » als ten aanzien van een kandidaat voor een aanwijzing als 

werkend lid van die commissie in de hoedanigheid van notaris of geassocieerd notaris die 

geen titularis is. 
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 De aanwijzing, door de Senaat, van een werkend lid van de Franstalige 

benoemingscommissie voor het notariaat in de hoedanigheid van « docent of hoogleraar in de 

rechten aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit » is een 

handeling die dient onderworpen te zijn aan het rechterlijk toezicht van de Raad van State. 

 

 B.7.1.  De procedure voor de aanwijzing van de leden van de benoemingscommissies 

voor het notariaat die geen notaris zijn, noch geassocieerd notaris die geen titularis is, is 

evenwel geïnspireerd op de procedure voor de benoeming van de leden van het 

wervingscollege der magistraten ingesteld bij het vroegere artikel 259bis van het Gerechtelijk 

Wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 20 van de wet van 18 juli 1991 « tot wijziging van de 

voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de 

werving van de magistraten » (Parl. St., Kamer, 1997-1998, nrs. 1432/1 en 1433/1, p. 54). 

 

 Zij werden « door de Senaat benoemd, met de meerderheid van twee derde van de 

uitgebrachte stemmen » (artikel 259bis, § 3, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 

het luidde vóór de vervanging ervan bij artikel 45 van de wet van 22 december 1998 « tot 

wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking 

tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot 

invoering van een evaluatiesysteem »). 

 

 Die « aanwijzing […] die de regeringsmeerderheid van het ogenblik overstijgt » maakte 

het mogelijk « een groter pluralisme te realiseren » en « een zo breed mogelijk akkoord en een 

zo groot mogelijke politieke waaier » (Parl. St., Senaat, 1989-1990, nr. 974-2, pp. 110-111). 

 

 B.7.2.  De procedure voor de aanwijzing van de leden van de benoemingscommissies 

voor het notariaat die geen notaris zijn, noch geassocieerd notaris die geen titularis is, is 

overigens vergelijkbaar met de procedure voor de benoeming van de « andere leden » van de 

Hoge Raad voor de Justitie bedoeld in artikel 151, § 2, tweede lid, van de Grondwet 

- ingevoegd bij de herziening van de Grondwet van 20 november 1998 -, procedure waarop de 

Ministerraad en de Senaat allusie maken voor het Hof. 

 

 De « niet-magistraten » die lid zijn van de Hoge Raad voor de Justitie worden immers 

eveneens benoemd door de Senaat met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte 
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stemmen (artikel 151, § 2, tweede lid, van de Grondwet; artikel 259bis-2, § 2, van het 

Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 22 december 1998). 

 

 De benoeming van die leden van de Hoge Raad voor de Justitie - die deelnemen aan de 

werving van de magistraten van de rechterlijke macht - gebeurt aldus door een « instelling, 

die wel over een noodzakelijke democratische legitimiteit beschikt en op pluralistische wijze 

tot stand komt » dankzij « een meerderheid die de regeringsmeerderheid overstijgt » (Parl. 

St., Kamer, 1997-1998, nr. 1677/1, p. 47; Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1675/1, p. 2). 

 

 B.7.3.  Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat de Raad van State, wanneer hij kennis neemt van 

een beroep tot nietigverklaring van een aanwijzing, door de Senaat, van een werkend lid van 

de commissie in kwestie in de hoedanigheid van « docent of hoogleraar in de rechten aan een 

faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit », na in voorkomend geval te 

hebben nagegaan of de wetgevende vergadering de bij de Grondwet of de wet vastgestelde 

aanwijzingsvoorwaarden in acht heeft genomen, rekening dient te houden met de bijzondere 

vertrouwensband die blijkt uit de aanwijzing door een wetgevende vergadering. 

 

 B.8.  Rekening houdend met wat in B.7 is uiteengezet, is de in het geding zijnde bepaling 

onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij het de geweigerde 

kandidaat voor een benoeming tot werkend lid van de Franstalige benoemingscommissie voor 

het notariaat in de hoedanigheid van docent of hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor 

rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit niet mogelijk maakt om bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep in te stellen tot nietigverklaring van de 

aanwijzing, door de Senaat, van een dergelijk lid van die commissie. 

 

 Aangezien de vastgestelde lacune zich bevindt in de aan het Hof voorgelegde tekst, staat 

het aan de verwijzende rechter een einde te maken aan de door het Hof vastgestelde 

ongrondwettigheid, aangezien die vaststelling wordt uitgedrukt in voldoende duidelijke en 

volledige bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt toegepast 

met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.9.  In zoverre de prejudiciële vraag de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, afzonderlijk gelezen, aanklaagt, dient zij bevestigend te worden beantwoord. 
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 B.10.  Het onderzoek van de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, zou niet tot een ander besluit kunnen leiden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Rekening houdend met wat in B.7 is gezegd, schendt artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van de 

wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet in zoverre het het de geweigerde kandidaat voor een benoeming tot werkend lid 

van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat in de hoedanigheid van docent of 

hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische 

universiteit niet mogelijk maakt om bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

een beroep in te stellen tot nietigverklaring van de aanwijzing, door de Senaat, van een 

dergelijk lid van die commissie. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

1 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4763 

 
 

Arrest nr. 80/2010 
van 1 juli 2010 

 
 

 
A R R E S T 
__________ 

 
 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 69 van de wet van 14 april 2009 houdende 

verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, ingesteld door Luc Lamine. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 augustus 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 augustus 2009, heeft Luc Lamine, die 
keuze van woonplaats doet te 2840 Rumst, Lazarusstraat 7, beroep tot vernietiging ingesteld 
van artikel 69 van de wet van 14 april 2009 houdende verscheidene wijzigingen inzake 
verkiezingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2009, derde editie). 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 2 maart 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. S. Sottiaux, tevens loco Mr. D. D’Hooghe en Mr. F. Lahaye, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partij 
 
 A.1.  Volgens de verzoekende partij schendt artikel 69 van de wet van 14 april 2009 houdende 
verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang 
met artikel 3 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, al dan 
niet in samenhang met artikel 14 van dat Europees Verdrag en met de artikelen 25, b), en 26 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, in zoverre het de vroegere artikelen 7, eerste 
lid, 2°, 9 en 9bis van het Kieswetboek, zoals die vóór de inwerkingtreding van de wet van 14 april 2009 golden, 
voor de toekomst handhaaft. 
 
 De verzoekende partij verwijst naar het arrest nr. 187/2005 van 14 december 2005, waarin het Hof het oude 
artikel 7, eerste lid, 2°, van het Kieswetboek strijdig heeft bevonden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
in zoverre het het kiesrecht, bedoeld in die bepaling, van rechtswege schorst. Uit dat arrest vloeit voort dat, 
ofschoon het oude artikel 7, eerste lid, 2°, in overeenstemming bleef met de in 1894 nagestreefde wettige 
doelstelling, het onevenredige gevolgen heeft, in zoverre het veroordeelde personen hun kiesrecht van 
rechtswege ontzegt, gedurende een termijn die veel langer kan duren dan die van de uitvoering van de straf. 
 
 De verzoekende partij verwijst tevens naar het arrest Hirst t. Verenigd Koninkrijk van 6 oktober 2005 van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, inzonderheid naar § 82 ervan, waarin het Europees Hof heeft 
overwogen dat een bepaling die in een algemene, automatische en ongedifferentieerde beperking van het 
stemrecht voorziet, niet bestaanbaar is met artikel 3 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens. Ook de bestreden bepaling voorziet in zulke onredelijke beperkingen van het 
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stemrecht, zodat zij moet worden vernietigd, in zoverre zij de oude artikelen 7, eerste lid, 2°, 9 en 9bis voor de 
toekomst handhaaft. De verzoekende partij wijst nog erop dat zij geen belang erbij heeft artikel 6 van het 
Kieswetboek bij het debat te betrekken.  
 
 Ten gevolge van de bestreden bepaling zal de verzoekende partij, tegen wie op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de wet van 14 april 2009 een definitieve veroordeling tot twaalf maanden gevangenisstraf 
(met probatie-uitstel voor het gedeelte van de straf dat de duur van drie maanden en zeven dagen overschreed) 
was uitgesproken, gedurende een periode van zes jaar het kiesrecht worden ontzegd. Gedurende die periode zal 
haar daarenboven het recht worden ontzegd voor de gemeenteraad verkozen te worden (artikel 65 van de 
gemeentekieswet), alsmede het recht om een petitie te ondertekenen voor het houden van een gemeentelijke 
volksraadpleging (artikel 209, § 1, 3°, van het gemeentedecreet) en het recht om een voordrachtsakte te 
ondertekenen om een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor te dragen (artikel 23, § 1, eerste lid, van de 
gemeentekieswet). 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van oordeel dat het middel niet ontvankelijk is. Hij werpt een exceptio obscuri 
libelli op. In het middel wordt niet aangegeven hoe de aangevoerde schendingen met de aangehaalde bepalingen 
in verband te brengen zijn. De verzoekende partij beperkt de motivering van het aangevoerde middel tot een 
loutere samenvoeging van argumenten die werden overgenomen uit het prejudiciële arrest nr. 187/2005.  
 
 A.2.2.  Ten gronde betoogt de Ministerraad dat, ofschoon het verzoekschrift niet duidelijk is, het beroep 
aldus kan worden begrepen dat er volgens de verzoekende partij een onverantwoord verschil in behandeling zou 
bestaan tussen de daders van misdrijven, naargelang tegen hen al dan niet een definitieve veroordeling werd 
uitgesproken op het ogenblik van de inwerkingtreding van de bestreden bepaling, dit is op 15 april 2009.  
 
 Daders van misdrijven tegen wie op die datum nog geen definitieve veroordeling was uitgesproken, zullen 
voortaan onder de nieuwe bepalingen (artikel 7, eerste lid, 2°, 9 en 9bis) van het Kieswetboek ressorteren. Dat 
betekent dat een veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden, niet langer automatisch een 
schorsing van hun kiesrecht zal meebrengen. Zulks zal enkel het geval zijn indien zij in de rechterlijke beslissing 
waarbij zij strafrechtelijk worden veroordeeld, tevens (uitdrukkelijk) door de rechter voor een bepaalde periode 
uit de uitoefening van hun kiesrecht worden ontzet. 
 
 Ten aanzien van de daders van misdrijven die op 15 april 2009 wel reeds bij wege van een in kracht van 
gewijsde getreden rechterlijke beslissing tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden werden 
veroordeeld, blijven daarentegen de oude bepalingen gelden. Overeenkomstig het oude artikel 7, eerste lid, 2°, 
van het Kieswetboek, geeft een dergelijke veroordeling aanleiding tot een automatische schorsing van het 
kiesrecht voor de betrokkenen gedurende een periode van zes jaar (of twaalf jaar, bij een veroordeling tot ten 
minste drie jaar gevangenisstraf). 
 
 A.2.3.  De overgangsregeling waarin het bestreden artikel 69 voorziet, houdt een beperking in van de 
rechten van degenen die op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan, het voorwerp waren van een definitieve 
strafrechtelijke veroordeling. Aldus wordt een verschil in behandeling ingevoerd tussen daders van misdrijven, 
naargelang tegen hen op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 14 april 2009 al dan niet een 
definitieve strafrechtelijke veroordeling was uitgesproken. Dat verschil behandeling is volgens de Ministerraad 
evenwel niet discriminerend. 
 
 Door de bestreden overgangsbepaling aan te nemen, beoogde de wetgever te vermijden dat de nieuwe 
artikelen 7, eerste lid, 2°, 9 en 9bis van het Kieswetboek, waarbij de automatische schorsing van het kiesrecht bij 
een veroordeling tot een straf van minimum vier maanden wordt vervangen door een facultatieve 
schorsingmogelijkheid voor de strafrechter, tevens onmiddellijk toepasselijk zouden zijn op de personen die op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van die bepalingen reeds het voorwerp van een definitieve strafrechtelijke 
veroordeling waren. Een (retroactieve) toepassing van de nieuwe regeling op de daders van misdrijven tegen wie 
op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan reeds een definitieve veroordeling bestond, zou immers ertoe 
leiden dat de onbekwaamheid die het automatische gevolg was van een veroordeling onder de gelding van de 
oude regeling, plots zou vervallen, nu overeenkomstig de nieuwe bepalingen een schorsing van het kiesrecht 
slechts mogelijk is wanneer daartoe uitdrukkelijk wordt besloten in het vonnis dat de (hoofd)veroordeling 
uitspreekt. Daders van misdrijven die tot een gevangenisstraf van minimum vier maanden werden veroordeeld en 
wier veroordeling op 15 april 2009 reeds in kracht van gewijsde was getreden, zonder dat in een uitdrukkelijke 
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schorsing van het kiesrecht van de veroordeelde was voorzien, zouden in dat geval automatisch het volledige 
genot van hun kiesrechten herwinnen. Een dergelijk gevolg zou volgens de Ministerraad hoogst onrechtvaardig 
zijn, vermits die categorie van veroordeelden aldus in een aanzienlijk betere situatie zou verkeren dan degenen 
tegen wie na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling een definitieve veroordeling voor soortgelijke feiten 
wordt uitgesproken, nu die laatsten wel nog levenslang of voor een door de strafrechter vast te stellen termijn uit 
de uitoefening van hun kiesrecht kunnen worden ontzet. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt duidelijk dat 
zulks niet strookt met het door de wetgever nagestreefde doel, maar dat de wetgever integendeel beoogde een 
dergelijk gevolg te voorkomen. 
 
 Bovendien berust het in het geding zijnde verschil in behandeling op een objectief criterium, namelijk het 
ogenblik van de inwerkingtreding – 15 april 2009 - van de wijzigingen van het Kieswetboek, en is het evenredig 
met het door de wetgever nagestreefde doel. 
 
 Om dezelfde redenen zijn volgens de Ministerraad de door de verzoekende partij aangevoerde 
verdragsbepalingen evenmin geschonden. 
 
 A.2.4.  Ten slotte betoogt de Ministerraad dat, gelet op de mogelijkheid voor het Hof om de gevolgen van 
een vernietigde bepaling voor een bepaalde termijn te handhaven (artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989), a fortiori moet worden aangenomen dat de wetgever evengoed kan oordelen in de wet zelf 
de toepassing van een nieuwe regel in de tijd te beperken. Te dezen vermocht de wetgever dan ook te bepalen dat 
de nieuwe regeling niet van toepassing is op daders van een misdrijf tegen wie op het ogenblik van de 
inwerkingtreding ervan reeds een in kracht van gewijsde getreden veroordeling was uitgesproken. De 
omstandigheden die de bestreden overgangsregeling en het in stand houden van de oude bepalingen van het 
Kieswetboek verantwoorden, zijn onder meer gelegen in de noodzaak om de continuïteit van het beleid te 
waarborgen, alsmede de noodzaak om de uitwerking van de in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke 
uitspraken te eerbiedigen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen en de context ervan 

 

 B.1.  Het bestreden artikel 69 van de wet van 14 april 2009 houdende verscheidene 

wijzigingen inzake verkiezingen bepaalt :  

 

 « De wijzigingen aangebracht aan het Kieswetboek door de artikelen 21 tot 23 van 
onderhavige wet zijn niet van toepassing op de daders van misdrijven, die op het ogenblik van 
de inwerkingtreding van deze wijzigingen het voorwerp waren van een definitieve 
veroordeling ». 
 

 De overgangsregeling waarin de bestreden bepaling voorziet, is op 15 april 2009 in 

werking getreden. 

 

 B.2.1.  Vóór de wijziging ervan bij de artikelen 21 tot 23 van de voormelde wet van 

14 april 2009 bepaalden de artikelen 6, 7, eerste lid, 2°, 9 en 9bis van het Kieswetboek : 
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 « Art. 6.  Van het kiesrecht zijn voorgoed uitgesloten en tot de stemming mogen niet 
worden toegelaten zij die tot een criminele straf zijn veroordeeld. 
 
 Art. 7.  In de uitoefening van kiesrecht worden geschorst en tot de stemming mogen niet 
worden toegelaten zolang die onbekwaamheid duurt : 
 
 […] 
 
 2°  Zij die tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden zijn veroordeeld, met 
uitsluiting van degenen die veroordeeld zijn op grond van de artikelen 419 en 420 van het 
Strafwetboek. 
 
 De onbekwaamheid duurt zes jaar wanneer de straf meer dan vier maanden tot minder 
dan drie jaar bedraagt en twaalf jaar wanneer de straf ten minste drie jaar bedraagt. 
 
 […] 
 
 Art. 9.  Is de veroordeling uitgesproken met uitstel dan wordt de in artikel 7, 2°, bedoelde 
onbekwaamheid opgeschorst tijdens de duur van het uitstel. 
 
 Is de veroordeling gedeeltelijk met uitstel uitgesproken dan wordt voor de toepassing van 
de bepalingen van artikel 7, 2°, alleen rekening gehouden met het gedeelte zonder uitstel 
uitgesproken. 
 
 Wordt de veroordeling uitvoerbaar dan begint de schorsing van het kiesrecht die er uit 
voortvloeit, op de dag van de nieuwe veroordeling of van de beslissing tot intrekking van het 
uitstel. 
 
 Art. 9bis.  Bij veroordeling tot verschillende straffen bedoeld in artikel 7, 2°, worden de 
daaruit voortvloeiende onbekwaamheden gecumuleerd zonder dat evenwel de totale duur 
twaalf jaar mag overschrijden. 
 
 Hetzelfde geldt bij nieuwe veroordeling tot één of meer straffen bedoeld in artikel 7, 2°, 
uitgesproken tijdens de duur van de onbekwaamheid die volgt uit een voorgaande 
veroordeling, zonder dat nochtans de onbekwaamheid minder dan zes jaar na de laatste 
veroordeling kan ophouden ». 
 

 B.2.2.  In zijn arrest nr. 187/2005 van 14 december 2005 heeft het Hof voor recht gezegd, 

als antwoord op prejudiciële vragen, dat het voormelde artikel 7, eerste lid, 2°, van het 

Kieswetboek, in de redactie eraan gegeven door artikel 149 van de wet van 21 december 1994 

houdende sociale en diverse bepalingen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in 

zoverre het het kiesrecht van veroordeelden bedoeld in die bepaling van rechtswege schorst. 

 

 In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat « ofschoon artikel 7, eerste lid, 2°, van het 

Kieswetboek in overeenstemming blijft met de in 1894 nagestreefde wettige doelstelling, het 

onevenredige gevolgen heeft, in zoverre het veroordeelde personen hun kiesrecht van 
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rechtswege ontzegt, gedurende een termijn die veel langer kan duren dan die van de 

uitvoering van de straf ». 

 

 B.2.3.  Door de artikelen 21 tot 23 van de wet van 14 april 2009 aan te nemen, heeft de 

wetgever een antwoord willen geven op de in het voormelde arrest nr. 187/2005 vastgestelde 

ongrondwettigheid (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1799/001, p. 4). 

 
 Die artikelen 21 tot 23 bepalen : 

 

 « Art. 21.  Artikel 6 van het Kieswetboek, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1976, wordt 
vervangen als volgt : 
 
 ‘ Art. 6.  Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet 
worden toegelaten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door 
veroordeling. ’ 
 
 Art. 22.  Artikel 7, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet 
21 december 1994, wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ 2°  zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door 
veroordeling. ’ 
 
 Art. 23.  Artikel 9 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1976, en 
artikel 9bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1976, worden 
opgeheven ». 
 

 Ten gevolge van die wijzigingen werd het voorheen bestaande systeem van de 

automatische ontzetting uit het kiesrecht in geval van bepaalde veroordelingen, vervangen 

door een facultatief systeem waarbij de rechter de veroordeling gepaard kan laten gaan met 

een ontzetting uit het kiesrecht. 

 

 B.2.4.  De wetgever heeft het noodzakelijk geacht die nieuwe regeling, bij wege van 

overgangsmaatregel, niet van toepassing te verklaren op de daders van misdrijven die op het 

ogenblik van de inwerkingtreding van die nieuwe bepalingen - op 15 april 2009 - het 

voorwerp van een definitieve veroordeling waren.  

 

 Die overgangsmaatregel, opgenomen in artikel 69 van de wet van 14 april 2009, maakt 

het voorwerp uit van het huidige beroep. 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het middel 
 

 B.3.1.  De Ministerraad is van oordeel dat het middel niet ontvankelijk is, om reden van 

de onduidelijkheid ervan. In het middel zou niet worden aangegeven op welke wijze de 

aangevoerde schendingen met de aangehaalde toetsingsnormen in verband te brengen zijn. De 

verzoekende partij zou haar uiteenzetting beperken tot een loutere samenvoeging van 

argumenten die uit het arrest nr. 187/2005 zouden zijn overgenomen.  

 
 B.3.2.  Uit de uiteenzetting van het middel valt af te leiden dat de verzoekende partij een 

verschil in behandeling bekritiseert tussen de daders van misdrijven, wat de ontzetting uit het 

kiesrecht betreft, naargelang tegen hen een definitieve veroordeling werd uitgesproken vóór 

of vanaf de inwerkingtreding van de bestreden bepaling. 

 

 Bovendien heeft de uiteenzetting van de verzoekende partij in haar verzoekschrift de 

Ministerraad niet verhinderd zich dienaangaande te verweren. 

 

 B.3.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 
 Ten gronde 
 

 B.4.   De verzoekende partij voert een enig middel aan, afgeleid uit de schending, door de 

bestreden bepaling, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 3 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 14 van dat Europees Verdrag, en met de 

artikelen 25, b), en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten, in zoverre zij de vroegere artikelen 7, eerste lid, 2°, 9 en 9bis van het Kieswetboek, 

zoals die vóór de inwerkingtreding van de wet van 14 april 2009 golden, voor de toekomst 

zou handhaven. 

 

 B.5.1.  De rechten om te kiezen en verkozen te worden, die onder meer voortvloeien uit 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

moeten op grond van artikel 14 van dat Verdrag en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
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zonder discriminatie worden verzekerd. Ofschoon het voor de democratie en de rechtsstaat 

om fundamentele rechten gaat, zijn ze echter niet absoluut en kunnen ze aan beperkingen 

worden onderworpen.  

 

 Deze beperkingen mogen niet automatisch en algemeen zijn. De beslissing over het 

ontnemen van het kiesrecht dient door een rechter te worden genomen, rekening houdend met de 

bijzondere omstandigheden, en er moet een verband bestaan tussen het gepleegde misdrijf en 

aangelegenheden die te maken hebben met verkiezingen en democratische instellingen (EHRM, 

grote kamer, 6 oktober 2005, Hirst t. Verenigd Koninkrijk (nr. 2), § 82).  

 

 De essentiële bedoeling van die criteria is om het ontnemen van het kiesrecht als een 

uitzondering in te stellen, zelfs voor veroordeelde gevangenen, waarbij wordt gewaarborgd dat 

een dergelijke maatregel met een specifieke redengeving gepaard gaat, vermeld in een 

individuele beslissing waarin wordt uitgelegd waarom het ontnemen van het kiesrecht in de 

omstandigheden van de zaak noodzakelijk was (EHRM, 8 april 2010, Frodl t. Oostenrijk, § 35).  

 

 B.5.2.  Artikel 8, tweede lid, van de Grondwet bepaalt : 

 
 « De Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten bepalen welke de vereisten 
zijn waaraan men moet voldoen, benevens de staat van Belg, om die rechten te kunnen 
uitoefenen ». 
 

 Artikel 61 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks gekozen 
door de burgers die volle achttien jaar oud zijn en die niet verkeren in een der gevallen van 
uitsluiting bij de wet bepaald. 
 
 Ieder kiezer heeft recht op slechts één stem ». 
 

 Naar die bepaling wordt verwezen voor wat de verkiezing van de senatoren betreft 

(artikel 67, § 1, eerste lid, 1° en 2°, van de Grondwet). 
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 B.5.3.  Wat betreft de verkiesbaarheid, vereisen artikel 64, 2°, voor de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en artikel 69, 2°, voor de Senaat, van de kandidaat dat hij het genot 

heeft van de burgerlijke en politieke rechten. Analoge bepalingen gelden voor andere 

verkiezingen. 

 

 B.5.4.  De wetgever put uit de voormelde bepalingen de bevoegdheid om vast te stellen 

welke burgers worden uitgesloten van het recht op deelname aan de verkiezingen. 

 
 B.5.5.  De bestreden overgangsmaatregel houdt een beperking in van het kiesrecht van 

degenen die op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan – 15 april 2009 -, het voorwerp 

waren van een definitieve strafrechtelijke veroordeling. Hij voert aldus een verschil in 

behandeling in tussen daders van misdrijven, naargelang tegen hen een definitieve 

strafrechtelijke veroordeling was uitgesproken vóór of vanaf 15 april 2009. 

 

 Daders van misdrijven tegen wie op die datum nog geen definitieve veroordeling was 

uitgesproken, zullen onder de nieuwe bepalingen van het Kieswetboek ressorteren. Dat 

betekent dat een veroordeling tot een bepaalde gevangenisstraf niet langer van rechtswege een 

ontzetting van hun kiesrecht zal meebrengen. Zulks zal enkel het geval zijn indien zij in de 

rechterlijke beslissing waarbij zij strafrechtelijk worden veroordeeld, bovendien voor een 

bepaalde duur uit hun kiesrecht worden ontzet. 

 

 Ten aanzien van de daders van misdrijven die vóór 15 april 2009 wel reeds bij wege van 

een definitieve rechterlijke beslissing tot een bepaalde gevangenisstraf werden veroordeeld, 

blijven daarentegen de oude bepalingen van het Kieswetboek gelden, zodat een dergelijke 

veroordeling van rechtswege een ontzetting van het kiesrecht voor de betrokkenen meebrengt. 

 

 B.5.6.  In de parlementaire voorbereiding wordt het doel dat door de wetgever met de 

bestreden maatregel wordt nagestreefd als volgt verantwoord : 

 

 « Het betreft hier een overgangsbepaling. Ze beoogt het wegnemen van elke ambivalentie 
betreffende het feit dat de wijzigingen die door de wet in ontwerp aangebracht zijn op het 
Kieswetboek, noch als doel, noch als gevolg hebben om de personen terug het genot van hun 
kiesrecht te geven die het werd ontzegd als gevolg van een criminele of correctionele straf die 
op het tijdstip van het van kracht worden van de wet in kracht van gewijsde is getreden. 
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 Een dergelijk herstel zou als abnormaal gevolg hebben dat de personen die definitief 
veroordeeld werden vooraleer de wet van kracht wordt, terug volledig zouden kunnen 
genieten van hun kiesrecht, terwijl de personen die na het van kracht worden veroordeeld 
worden voor gelijkaardige feiten, in aanmerking komen om levenslang of voor een door de 
strafrechter vast te leggen termijn ontzet te worden uit de uitoefening van dit recht. 
 
 De artikelen die aan de strafrechter de bevoegdheid verlenen om het kiesrecht op te 
schorten, beogen het vervangen van een systeem van het automatisch ontzetten uit het 
kiesrecht door een facultatief systeem. Deze wijziging verzacht dus het regime van het verbod 
van het kiesrecht in geval van een strafrechtelijke veroordeling. Ze zal derhalve onmiddellijk 
van toepassing zijn op de lopende zaken, in overeenstemming met de principes die 
voortvloeien uit artikel 2 van het Strafwetboek en uit artikel 15 van het internationaal Pact 
betreffende de burgerlijke en politieke rechten » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1799/001, p. 20). 
 

 B.5.7.  Door de wijzigingen aangebracht in het Kieswetboek bij de artikelen 21 tot 23 van 

de wet van 14 april 2009 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen van 

toepassing te verklaren op de daders van misdrijven, die op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van die wijzigingen niet het voorwerp waren van een definitieve 

veroordeling, doch zulks niet te doen op de daders van misdrijven die op dat ogenblik het 

voorwerp waren van een definitieve veroordeling, heeft de wetgever een maatregel genomen 

vanuit de zorg om, voor de toekomst, de ongrondwettigheid die het Hof heeft vastgesteld in 

zijn arrest nr. 187/2005, ongedaan te maken. 

 

 De bestreden overgangsbepaling zou niet tot gevolg kunnen hebben het voormelde arrest 

nr. 187/2005 van zijn rechtsgevolgen te beroven. Artikel 7, eerste lid, 2°, van het 

Kieswetboek, zoals van toepassing vóór de wijzigingen daarin aangebracht bij artikel 22 van 

de wet van 14 april 2009, is bijgevolg onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet in zoverre het veroordeelde personen hun kiesrecht van rechtswege ontzegt. 

 

 Personen wier kiesrecht is geschorst op grond van het oude artikel 7, eerste lid, 2°, van 

het Kieswetboek kunnen, wanneer zij op grond van het voormelde arrest van oordeel zijn dat 

zij ten onrechte weggelaten zijn uit de kieslijsten, gebruik maken van de bezwaarprocedure 

bepaald in hoofdstuk II van titel II van het Kieswetboek en, zo zij geen genoegdoening 

verkrijgen, met toepassing van de artikelen 27 en volgende van het Kieswetboek beroep 

instellen bij het hof van beroep. Dat rechtscollege zal op grond van artikel 26, § 2, tweede lid, 

2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof in een dergelijk 

geval, rekening houdend met het arrest nr. 187/2005, het oude artikel 7, eerste lid, 2°, van het 
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Kieswetboek buiten toepassing dienen te laten, vermits die bepaling onbestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij veroordeelde personen hun kiesrecht van 

rechtswege ontzegt. 

 

 B.6.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de bestreden bepaling niet de gevolgen heeft die 

zijn beschreven in B.4, en dat, bijgevolg, de hierin vermelde bepalingen niet zijn geschonden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, 

 

 rekening houdend met wat vermeld staat in B.5.7, verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 1 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4796 

 
 

Arrest nr. 81/2010 
van 1 juli 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, § 5, van de wetten betreffende de politie over 

het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, zoals ingevoegd bij de 

wet van 21 april 2007, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Leuven. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 8 oktober 2009 in zake het openbaar ministerie tegen T.S., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 november 2009, heeft de Correctionele 
Rechtbank te Leuven de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 38, § 5, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, nu de rechter in toepassing van deze 
bepaling verplicht is om bij een veroordeling wegens een overtreding begaan met een 
motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds 
minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B, verplicht is het verval van het recht tot 
sturen uit te spreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk moet maken 
van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen, terwijl de rechter niet verplicht is om 
dit te doen, in geval van een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de 
dader met enkel lichtgewonden of in geval van overtredingen van de tweede graad zoals 
bedoeld in artikel 29, § 1, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer ? ». 
 
 
 T.S. en de Ministerraad hebben ieder een memorie en een memorie van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 juni 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Wydooghe loco Mr. C. Vandebroeck, advocaten bij de balie te Leuven, voor 
T.S.; 
 
 .  Mr. J. Huygh loco Mr. M. Pilcer, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil  
 
 Het verwijzende rechtscollege neemt kennis van het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechtbank 
waarbij de beklaagde wegens het negeren van een rood licht onder meer werd veroordeeld tot een verval van het 
recht alle motorvoertuigen te besturen gedurende een termijn van één maand en het herstel van zijn recht tot 
sturen afhankelijk werd gemaakt van het slagen voor een theoretisch examen. 
 
 Aangezien de overtreding werd vastgesteld binnen twee jaar nadat het definitief rijbewijs van de beklaagde 
was uitgereikt, dient toepassing te worden gemaakt van artikel 38, § 5, van de bij het koninklijk besluit van 
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16 maart 1968 gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer (hierna : « Wegverkeerswet »). 
De beklaagde wijst op de kennelijke onredelijkheid van die bepaling en verzoekt een prejudiciële vraag te stellen 
aan het Hof. Op basis van rechtsleer meent de Rechtbank dat het verzoek van de beklaagde gegrond is en stelt zij 
de prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de beklaagde voor het verwijzende rechtscollege 
 
 A.1.  De beklaagde brengt de regel van artikel 38, § 5, van de Wegverkeerswet in herinnering, die de 
rechter verplicht om het verval van het recht tot sturen uit te spreken en het herstel van het recht tot sturen 
minstens afhankelijk te maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt 
wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden, en 
de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. Op die verplichting bestaan twee 
uitzonderingen, namelijk wanneer een verkeersongeval te wijten is aan het persoonlijk toedoen van de dader 
waarbij enkel lichtgewonden vallen en bij overtredingen van de tweede graad, zoals bedoeld bij artikel 29, § 1, 
van die wet. 
 
 Het is volgens de beklaagde onredelijk dat een jonge bestuurder die geen verkeersongeval veroorzaakt, 
maar wel bijvoorbeeld een kleine snelheidsovertreding begaat, wel de strafverzwaring zou dienen te ondergaan, 
terwijl dat niet het geval is voor diegene die een verkeersongeval veroorzaakt met enkel lichtgewonden, of voor 
diegene die geen voorrang verleent of het stopbord niet in acht neemt. Hij verwijst naar de rechtsleer die 
aanvoerde dat tijdens de parlementaire voorbereiding nergens is afgewogen waarom precies de voormelde 
uitzonderingen - en geen andere - werden aanvaard. Tevens voert hij aan dat het begrip « lichtgewonden » 
moeilijk af te lijnen is, zodat men zich kan afvragen of de uitzondering wel voldoende duidelijk en nauwkeurig is 
om in een strafbepaling te worden opgenomen. 
 
 A.2.  Met zijn memorie van antwoord legt de beklaagde het proces-verbaal van vaststelling van zijn 
overtreding over, waaruit moet blijken dat hij helemaal geen andere weggebruikers in gevaar heeft gebracht, 
terwijl de maatregel precies de veiligheid van andere weggebruikers beoogt te waarborgen. Men kan volgens 
hem evenmin stellen dat de bestuurder die een verkeersongeval met lichtgewonden veroorzaakt, de veiligheid 
van de weggebruikers niet in het gedrang heeft gebracht. Bovendien zijn ook de overtredingen van de tweede 
graad vergelijkbaar met het negeren van een rood licht, zoals in zijn geval. Het verschil in behandeling is 
volgens hem, door de vergelijkbaarheid van de situaties, kennelijk onredelijk omdat de gevolgen ervan niet 
minimaal kunnen worden genoemd. 
 
 Verder voert de beklaagde aan dat hij, rekening houdend met het voorlopig rijbewijs, op het ogenblik van 
de feiten wel degelijk meer dan twee jaar rijervaring had. Ten slotte betwist hij ook het adequaat karakter van de 
maatregel : de Regering heeft aanvankelijk zelf toegegeven dat een theoretisch of praktisch examen eigenlijk niet 
geschikt is om de attitude en het gedrag van de bestuurders te meten. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.  De Ministerraad gaat allereerst dieper in op de ratio legis van de in het geding zijnde bepaling, 
waaruit blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat een bestuurder die binnen de twee jaar na het verkrijgen van zijn 
rijbewijs een zware overtreding heeft begaan, radicaal en manifest in strijd met de regels van een respectvolle en 
veilige besturing heeft gehandeld en door zijn gedrag aantoont dat hij niet geschikt is om een voertuig te 
besturen. Het is dan ook noodzakelijk die bestuurder te doen inzien wat een veilige rijstijl inhoudt, door hem te 
verplichten opnieuw het theoretisch of het praktisch examen af te leggen en hiervoor te slagen om opnieuw in 
het verkeer te worden toegelaten. 
 
 A.4.  Het door de beklaagde aangehaalde verschil in behandeling berust volgens de Ministerraad op een 
objectieve en redelijke verantwoording en heeft zeker geen onredelijke gevolgen. 
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 Terwijl de houder van een rijbewijs sinds minder dan twee jaar, in de gevallen bedoeld in het eerste lid van 
artikel 38, § 1, een zware inbreuk begaat die de weggebruikers ernstig en rechtstreeks in gevaar kan brengen, 
betreft de hypothese van het tweede en het derde lid andere gevallen, namelijk wanneer er lichtgewonden zijn 
zonder dat een zware inbreuk is gepleegd, en wanneer er een (minder zware) overtreding van categorie twee is 
begaan, die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengt of waarbij onrechtmatig gebruik is 
gemaakt van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap. De ernst van het gedrag van de bestuurder en 
het gevaar dat hij vertegenwoordigt voor andere weggebruikers zijn voldoende objectieve criteria om het 
onderscheid te verantwoorden. 
 
 De Ministerraad wijst er verder op dat zelfs in beide gevallen de rechter ook het verval van het recht tot 
sturen kan uitspreken, en het herstel van dat recht afhankelijk kan maken van het slagen voor het theoretisch of 
praktisch examen of zelfs van een ander onderzoek, doch dat hij daartoe niet is verplicht, zoals in het geval van 
het eerste lid, voor wat het theoretisch en praktisch examen betreft. Een dergelijk verschil is gering. De 
vervallenverklaring van het recht tot sturen kan acht dagen bedragen en de verplichting om te slagen voor het 
theoretisch of praktisch examen heeft geen buitensporige gevolgen voor de bestuurder.  
 
 De maatregel is niet onredelijk en staat in verhouding tot het nagestreefde doel, namelijk de 
verkeersveiligheid te verhogen en de weggebruikers te beschermen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 38, § 5, van de wetten betreffende de politie over 

het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, zoals ingevoegd bij 

de wet van 21 april 2007, dat bepaalt : 

 

 « De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het 
recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch 
examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot 
een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar 
houder is van het rijbewijs B. 
 
 Het eerste lid is niet van toepassing op artikel 38, § 1, 2°, in geval van een 
verkeersongeval met enkel lichtgewonden. 
 
 Het eerste lid is niet van toepassing op de overtredingen van de tweede graad, zoals 
bedoeld in artikel 29, § 1 ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of die bepaling het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie schendt doordat zij de rechter verplicht om bij een veroordeling 

wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen 

kan leiden en wanneer de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B, het 

verval van het recht tot sturen uit te spreken en het herstel van het recht tot sturen minstens 

afhankelijk te maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen, terwijl de rechter 

daartoe niet is verplicht in het geval van een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk 
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toedoen van de dader met enkel lichtgewonden of in geval van overtredingen van de tweede 

graad bedoeld in artikel 29, § 1, van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het 

wegverkeer.  

 

 B.3.  De prejudiciële vraag heeft bijgevolg betrekking op een verschil in bestraffing van 

verschillende categorieën van personen, waarbij de rechter tot gestrengheid gehouden is ten 

aanzien van de in het eerste lid bedoelde bestuurders, terwijl hij over een 

beoordelingsbevoegdheid beschikt ten aanzien van de bestuurders voor wie de uitzonderingen 

gelden. 

 

 Ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden dient de rechter immers het 

verval van het recht tot sturen uit te spreken (eerste lid). De maatregel voorziet in twee 

uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft een veroordeling als bedoeld in artikel 38, § 1, 

2°, namelijk een veroordeling wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen 

van de dader, doch beperkt tot de hypothese dat zij wordt uitgesproken wegens verwonding, 

waarbij er enkel lichtgewonden zijn (tweede lid). De tweede uitzondering betreft een 

veroordeling wegens een overtreding van de tweede graad (derde lid). Het betreft 

overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van de gecoördineerde wetten 

betreffende de politie over het wegverkeer die de veiligheid van personen onrechtstreeks in 

gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van 

parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap, bij een koninklijk besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad (artikel 29, § 1, derde lid, van dezelfde gecoördineerde wetten). 

 

 B.4.  De maatregel wordt in de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde 

bepaling als volgt uiteengezet : 

 

 « Kennis en vaardigheid zijn betrouwbaar te testen op het rijexamen, maar attitude en 
gedrag zijn dat niet. Daarom wordt het eerste jaar dat men zijn rijbewijs heeft behaald 
beschouwd als een jaar waarbinnen de praktijk moet uitwijzen of de nieuwe, meestal ook 
jonge, bestuurder een veilige rijstijl heeft ontwikkeld. 
 
 Is dat niet het geval, dan moet hij zijn theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw 
afleggen. 
 
 Onder meer de volgende overtredingen komen volgens de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer in aanmerking voor een verval van het recht tot 
sturen : 
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 -  alcohol en dronkenschap in het verkeer; 
 
 -  overtredingen van de tweede, derde of vierde graad; 
 
 -  drugs in het verkeer; 
 
 -  een radarverklikker aan boord hebben; 
 
 -  verkeersongevallen met doden of ernstige gewonden veroorzaken; 
 
 -  recidive (reeds drie keer veroordeeld in het jaar voorafgaand aan de overtreding); 
 
 -  rijden zonder houder te zijn van een rijbewijs of rijden terwijl men medisch ongeschikt 
is; 
 
 -  vluchtmisdrijf; 
 
 -  de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur overschrijden; 
 
 -  de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 kilometer per uur overschrijden in 
een bebouwde kom, zone 30 of woonerf » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2836/001, 
p. 4). 
 

 Een amendement werd aangenomen dat de vermelde termijn van één op twee jaar brengt 

(Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2836/002). 

 

 B.5.  De maatregel van het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig wordt 

verantwoord door de bekommernis verkeersongevallen te verminderen en op die manier de 

verkeersveiligheid te bevorderen. 

 

 De in het geding zijnde maatregel strekt ertoe bestuurders met een geringe ervaring in het 

wegverkeer aan een strenger toezicht te onderwerpen dan andere bestuurders. Door de 

eerstgenoemde bestuurders te verplichten, wanneer zij wegens bepaalde overtredingen zijn 

veroordeeld, hun theoretische kennis of praktische vaardigheden opnieuw te bewijzen, draagt 

de maatregel bij tot een verbetering van de veiligheid van de andere weggebruikers en van de 

verkeersveiligheid in het algemeen. De maatregel is bovendien beperkt tot bestuurders die 

bepaalde ernstige verkeersovertredingen hebben begaan. 

 

 B.6.  Gelet op de doelstelling van de in het geding zijnde maatregel, leidt de keuze van de 

wetgever om de beoordelingsvrijheid van de rechter ten aanzien van een bepaalde categorie 

van veroordeelden uit te sluiten en niet ten aanzien van andere categorieën, niet tot een 
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verschil in behandeling dat verstoken is van een redelijke verantwoording of tot een 

onevenredige straf. Het gegeven dat de wetgever de rechter niet tot dezelfde gestrengheid 

heeft verplicht ten aanzien van andere categorieën van bestuurders, ontneemt de in het geding 

zijnde bepaling niet haar verantwoording. Dat geldt des te meer daar de rechter, indien hij dat 

verantwoord acht, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de overtreding en het 

verkeersongeval waartoe zij aanleiding geeft, dezelfde maatregel kan toepassen op de 

bestuurders op wie de uitzonderingen van toepassing zijn en uit wier gedrag blijkt dat zij geen 

« veilige rijstijl » hebben aangenomen. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 38, § 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 1 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4929 

 
 

Arrest nr. 82/2010 
van 1 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van hoofdstuk 2 en artikel 53 van de wet van 

10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, ingesteld door de 

nv « Telebet ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 mei 2010 ter post aangetekende 
brief en ter griffie is ingekomen op 4 mei 2010, is een vordering tot schorsing ingesteld van 
hoofdstuk 2 en artikel 53 van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake 
kansspelen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2010) door de 
nv « Telebet », met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke, Abeelestraat 26C. 
 
 Bij hetzelfde verzoekschrift vordert de verzoekende partij eveneens de vernietiging van 
dezelfde wetsbepalingen. 
 
 Bij beschikking van 6 mei 2010 heeft het Hof de terechtzitting bepaald op 26 mei 2010 
na : 
 
 -  de verzoekende partij te hebben uitgenodigd ter zitting te antwoorden op de hierna 
volgende vraag : 
 
 « Is het inrichten van onderlinge weddenschappen op sportuitslagen via 
informatiemaatschappij-instrumenten de enige activiteit uitgeoefend door de nv Telebet ? »; 
 
 -  de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof bedoelde overheden te hebben uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in 
de vorm van een memorie, uiterlijk op 20 mei 2010 ter griffie neer te leggen en een afschrift 
ervan binnen dezelfde termijn aan de verzoekende partij over te zenden. 
 
 Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door : 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 mei 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. De Meese, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. D. D’Hooghe en Mr. L. De Vuyst, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 .  Mr. D. Renders, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 
 

- A - 
 
 Wat het belang betreft 
 
 A.1.1.  De nv « Telebet » voert aan dat zij, op grond van de wet van 26 juni 1963 betreffende de 
aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de 
ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten, over een vergunning beschikt 
met het oog op het inrichten van onderlinge weddenschappen op sportuitslagen van Belgische sportevenementen. 
Zij wijst erop dat het aanbieden van weddenschappen op de sportuitslagen van Belgische sportevenementen in 
Vlaanderen haar enige activiteit zal zijn. Volgens haar zal zij rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de 
bestreden bepalingen, vermits zij tot gevolg zouden hebben dat de vergunning waarover zij beschikt haar wordt 
ontnomen.  
 
 A.1.2.  De Ministerraad wijst erop dat hoofdstuk II van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de 
wetgeving inzake kansspelen niet beperkt is tot de regeling van de vergunningen voor het aanbieden van 
sportweddenschappen op het internet. Volgens hem laat de verzoekende partij na aan te tonen dat zij over het 
vereiste belang beschikt om de schorsing te vorderen van de bepalingen die geen betrekking hebben op die 
weddenschappen. Hij is van oordeel dat het belang van die partij beperkt is tot de artikelen 4, 1°, 10, 22 tot 25 en 
53 van de wet van 10 januari 2010, in zoverre in die bepalingen de weddenschappen op sportuitslagen worden 
geviseerd.  
 
 
 Wat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft 
 
 A.2.1.1.  De verzoekende partij wijst erop dat het bestreden artikel 53 van de wet van 10 januari 2010 tot 
wijziging van de wetgeving inzake kansspelen de voormelde wet van 26 juni 1963 opheft. Hierdoor zou, volgens 
haar, de vergunning waarover zij beschikt, met ingang van 1 januari 2011 vervallen.  
 
 A.2.1.2.  Volgens de verzoekende partij zal zij ook niet voldoen aan de door de wet van 10 januari 2010 
bepaalde voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van onderlinge 
sportweddenschappen, vermits zij haar activiteiten enkel via het internet zal aanbieden. Zij wijst erop dat de 
vergunningen klasse F1+ - zijnde de vergunningen die de exploitatie toestaan van kansspelen door middel van 
informatiemaatschappij-instrumenten - slechts aanvullende vergunningen zijn die voorbehouden worden aan de 
houders van een F1-vergunning. Volgens haar zullen bijgevolg enkel inrichters van weddenschappen die worden 
aangeboden via wedkantoren en krantenwinkels weddenschappen kunnen aanbieden via het internet. Vermits de 
nv « Telebet » niet beschikt over eigen wedkantoren of over een netwerk van krantenwinkels, zal zij geen 
vergunning meer kunnen verkrijgen voor de exploitatie van haar rechtmatige activiteiten.  
 
 A.2.1.3.  De nv « Telebet » besluit dat er sprake is van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel, aangezien 
de bestreden bepalingen tot gevolg zouden hebben dat zij haar enige economische activiteit zou moeten 
stopzetten, waardoor haar financiële stabiliteit en haar voortbestaan zouden worden bedreigd.  
 
 A.2.2.1.  Volgens de Ministerraad is het nadeel niet ernstig, aangezien de nv « Telebet » de vergunning 
waarover ze sinds 1 oktober 2009 beschikt, tot op heden niet exploiteert. De Ministerraad wijst er ook op dat de 
verzoekende partij in de maanden vóór het verkrijgen van haar vergunning op de hoogte moest zijn geweest van 
de nakende wijziging in het beleid, vermits het wetsontwerp dat tot de bestreden bepalingen heeft geleid, is 
ingediend in de Ministerraad op 15 mei 2009. Nog volgens de Ministerraad beweert de verzoekende partij ten 
onrechte dat het voor haar onmogelijk zal zijn om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen 
van een vergunning voor het aanbieden van onderlinge sportweddenschappen op het internet : de voorwaarden 
voor het verkrijgen van een F1-vergunning zijn immers geenszins onredelijk. 
 
 A.2.2.2.  In ieder geval kan er volgens de Ministerraad geen sprake zijn van een moeilijk te herstellen 
nadeel. Hij is van oordeel dat de aangevoerde nadelen in essentie financieel van aard zijn, en bijgevolg kunnen 
worden vergoed.  
 
 A.2.3.  De Waalse Regering sluit zich bij het standpunt van de Ministerraad aan. Zij voegt hieraan toe dat 
de wet van 10 januari 2010 pas op 1 januari 2011 in werking zal treden. In zoverre die inwerkingtreding per 
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koninklijk besluit kan worden vervroegd, wijst zij erop dat een dergelijk besluit niet kan worden genomen in een 
periode van lopende zaken en dat het in ieder geval het voorwerp kan uitmaken van een vordering tot schorsing 
bij de Raad van State.  
 
 
 Wat de ernst van de middelen betreft 
 
 A.3.  De verzoekende partij voert twee middelen aan die volgens haar ernstig zijn.  
 
 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.4.1.  In een eerste middel voert de nv « Telebet » de schending aan van artikel 143, § 1, van de Grondwet 
en van artikel 4, 9° en 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.  
 
 A.4.2.  Volgens de verzoekende partij heft het bestreden artikel 53 van de wet van 10 januari 2010 
wettelijke bepalingen op die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoren (artikel 1 van de wet van 
26 juni 1963), wat in strijd zou zijn met de voormelde bevoegdheidverdelende regels. Die partij wijst er ook op 
dat luidens artikel 4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming 
van de spelers, zoals gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 10 januari 2010, de vergunningen voor het inrichten 
van onderlinge sportweddenschappen in de toekomst zullen worden afgegeven door de federale 
Kansspelcommissie. In combinatie met de opheffing van de relevante bepalingen van de wet van 26 juni 1963 
betekent dat volgens haar dat de vergunningsbevoegdheid voor onderlinge sportweddenschappen bij gewone wet 
wordt overgedragen aan de federale Staat, terwijl daartoe een bijzondere wet zou zijn vereist.  
 
 A.4.3.  De nv « Telebet » voert eveneens aan dat de bestreden bepalingen in strijd zouden zijn met het 
beginsel van de federale loyauteit, doordat de uitoefening van de bevoegdheid van de gemeenschappen volstrekt 
onmogelijk wordt gemaakt. Ter staving hiervan wijst die partij erop dat de wet van 10 januari 2010 de wettelijke 
basis van de vergunningsbevoegdheid  van de gemeenschapsministers opheft.  
 
 A.4.4.  De Ministerraad antwoordt dat uit de vaststelling dat de gemeenschappen bevoegd zijn voor sport, 
niet kan worden afgeleid dat zij eveneens bevoegd zijn voor de regeling van sportweddenschappen. Volgens hem 
werd dat uitdrukkelijk bevestigd in de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 21 juli 1971 
betreffende de bevoegdheid en de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en 
voor de Franse cultuurgemeenschap (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 400, p. 6) en in het arrest van het Hof 
nr. 114/2005 van 30 juni 2005. Volgens hem kan de bevoegdheid voor de regeling van sportweddenschappen 
ook niet uit de gemeenschapsbevoegdheid voor vrijetijdsbesteding en toerisme worden afgeleid. 
 
 A.4.5.  De vaststelling dat de Vlaamse Minister van Sport in het verleden instond voor de uitvoering van 
het beleid en in het bijzonder voor de afgifte van de vergunningen inzake het aanbieden en inrichten van 
sportweddenschappen op basis van de wet van 26 juni 1963, doet, volgens de Ministerraad, geen afbreuk aan het 
feit dat het om een federale bevoegdheid gaat. Volgens die partij wordt de bevoegde minister van de 
gemeenschappen louter ingeschakeld in de uitvoering van het federale beleid inzake kansspelen. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.5.1.  In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, doordat artikel 25, in samenhang gelezen met artikel 43/8, van de wet van 7 mei 1999, de 
vergunningen klasse F1+ (het aanbieden van weddenschappen via instrumenten van de informatiemaatschappij) 
voorbehoudt aan de houders van een vergunning klasse F1, zijnde de actoren die weddenschappen inrichten en 
aanbieden via kansspelinrichtingen klasse IV en/of dagbladhandelaars. Volgens de nv « Telebet » worden 
actoren, zoals zijzelf, die enkel weddenschappen inrichten en aanbieden via het internet, hierdoor uitgesloten.  
 
 A.5.2.  De verzoekende partij erkent dat in de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 januari 2010 
de uitsluiting van inrichters van weddenschappen die enkel via het internet worden aangeboden, wordt 
verantwoord vanuit de bezorgdheid een gepast toezicht te verzekeren op de naleving van de voorwaarden, de 
bescherming van de spelers, de controle van het spel en van de geldstromen (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1992/001, p. 40). Volgens die partij wordt echter geenszins aannemelijk gemaakt dat het toezicht op de 
weddenschappen die worden aangeboden door een in België gevestigde partij die uitsluitend via het internet 
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actief is, moeilijker zou zijn dan het toezicht op het online-aanbod van weddenschappen door een partij die 
daarnaast weddenschappen aanbiedt via wedkantoren of krantenwinkels. Zij wijst erop dat het in beide gevallen 
gaat om het aanbieden van weddenschappen via hetzelfde medium, zijnde internet. Zij maakt de vergelijking met 
het aanbod van boeken en platen via het internet : inzake de bescherming van de consument maakt het volgens 
haar geen verschil uit of die verkoop geschiedt door een onderneming die enkel op het internet actief is, dan wel 
door een onderneming die daarnaast ook boeken- of platenwinkels heeft.  
 
 A.5.3.  De verzoekende partij besluit dat het onderscheid tussen de inrichters van weddenschappen die 
enkel op het internet actief zijn en de inrichters van weddenschappen die daarnaast ook actief zijn via 
wedkantoren en krantenwinkels niet pertinent is ten aanzien van het nagestreefde doel. In ieder geval is het 
onderscheid, volgens die partij, onevenredig, in zoverre het niet de volledige uitsluiting kan verantwoorden van 
de inrichters van weddenschappen die enkel op het internet actief zijn.  
 
 A.5.4.  De Ministerraad antwoordt dat het uitgangspunt van de wettelijke regeling inzake kansspelen is dat 
het om een principieel verboden activiteit gaat, waarbij een vergunningsstelsel evenwel een deel van de 
kansspelen legaliseert teneinde een beperkt aanbod te hebben van legale kansspelen. Vanuit die optiek kiest de 
wetgever, volgens die partij, voor een stelsel waarbij een beperkt aantal ondernemingen in aanmerking kan 
komen voor een vergunning voor het aanbieden van weddenschappen (vergunning F1) en waarbij aan die 
ondernemingen de mogelijkheid wordt geboden om dezelfde weddenschappen ook via het internet aan te bieden. 
De noodzaak om het aanbod te beperken is, volgens de Ministerraad, des te groter voor online-weddenschappen, 
vermits die bijkomende risico’s inhouden voor de spelers, bijvoorbeeld door het gebrek aan ruimtelijke barrière. 
 
 A.5.5.  Nog volgens de Ministerraad berust het verschil in behandeling op een objectief criterium, namelijk 
het al dan niet aanbieden van kansspelen in de reële wereld middels een F1-vergunning. Dat criterium is, volgens 
hem, in overeenstemming met de doelstelling van de wet, zijnde een betere bescherming van de spelers mits in 
een betere controle op de naleving van de wetsbepalingen en in een beperking van het aantal inrichters van 
weddenschappen wordt voorzien. Hij is van oordeel dat het feit dat enkel een gecombineerd aanbod wordt 
toegestaan, de controle op de aanbieders van kansspelen op het internet vergemakkelijkt, al was het maar omdat 
een F1-vergunninghouder in België is gevestigd. Nog volgens de Ministerraad is het door de wetgever 
aangewende middel niet onevenredig ten opzichte van het nagestreefde doel vermits ondernemingen steeds aan 
de voorwaarden voor het verkrijgen van een F1-vergunning kunnen voldoen, en bijkomend dan in aanmerking 
kunnen komen om weddenschappen online aan te bieden. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen  

 

 B.1.1.  De verzoekende partij vordert de schorsing van hoofdstuk 2 en van artikel 53 van 

de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake de kansspelen.  

 

 B.1.2.  Het Hof kan slechts uitdrukkelijk bestreden wetskrachtige bepalingen schorsen 

waartegen middelen worden aangevoerd en, in voorkomend geval, bepalingen waarvan de 

schorsing niet wordt gevorderd maar die onlosmakelijk zijn verbonden met de bepalingen die 

moeten worden geschorst. Te dezen worden enkel middelen aangevoerd tegen de artikelen 4, 

1°, 25 en 53 van de wet van 10 januari 2010. Bijgevolg wordt het onderzoek van de vordering 

tot schorsing beperkt tot die bepalingen. 
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 B.1.3.  Artikel 4, 1°, van de wet van 10 januari 2010 bepaalt :  

 

 « In artikel 3 [van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers], gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  punt 1 wordt vervangen door wat volgt : 
 
 ' 1.  de sportbeoefening ' ». 
 

 B.1.4.  Artikel 25 van de wet van 10 januari 2010 bepaalt :  

 

 « In [de] wet [van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers] wordt een hoofdstuk IV/1 ingevoegd, dat artikel 43/8 bevat, 
luidende : 
 
 ' Hoofdstuk IV/1. -  De aanvullende vergunningen of kansspelen via 
informatiemaatschappij-instrumenten 
 
 Art. 43/8. § 1.  De commissie kan, aan een vergunninghouder klasse A, B of F1 maximaal 
één aanvullende vergunning toekennen, respectievelijk A+, B+ en F1+, voor het uitbaten van 
kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten. De aanvullende vergunning kan enkel 
betrekking hebben op de uitbating van spelen van dezelfde aard als deze die in de reële wereld 
aangeboden worden. 
 
 § 2.  De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad : 
 
 1°  de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager dienen te worden vervuld en welke 
minstens betrekking hebben op de volgende elementen : 
 
 a)  de kredietwaardigheid van de aanvrager; 
 
 b)  de veiligheid van het betalingsverkeer tussen de exploitant en de speler; 
 
 c)  het beleid van de exploitant ten aanzien van de toegankelijkheid van de kansspelen 
voor sociaal kwetsbare groepen; 
 
 d)  de klachtenregeling; 
 
 e)  de nadere regels betreffende de reclame; 
 
 f)  de nakoming van al zijn fiscale verplichtingen; 
 
 2°  de voorwaarden waaronder de spelen kunnen worden aangeboden en welke minstens 
betrekking hebben op de registratie en identificatie van de speler, de controle van de leeftijd, 
de aangeboden spelen, de spelregels, de wijze van betaling en de wijze van verdeling van 
prijzen; 
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 3°  de nadere regels van toezicht op en controle van de geëxploiteerde kansspelen en die 
minstens betrekking hebben op de voorwaarde dat de servers waarop de gegevens en de 
website-inrichting worden beheerd, zich bevinden in een permanente inrichting op het 
Belgisch grondgebied; 
 
 4°  welke spelen mogen worden uitgebaat; 
 
 5°  de nadere regels betreffende de informatie ten behoeve van de spelers over de 
wettigheid van de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten. 
 
 § 3.  De geldigheidsduur van de aanvullende vergunningen is gekoppeld aan de 
respectievelijke geldigheidsduur van de vergunningen klasse A, B of F1. 
 
 § 4.  De commissie houdt een lijst bij van de afgegeven aanvullende vergunningen die 
kan worden ingezien door eenieder die daarom verzoekt. ' ». 
 

 B.1.5.  Artikel 53 van de wet van 10 januari 2010 bepaalt :  

 

 « In de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke 
opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die 
wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten, worden opgeheven : 
 
 1°  de artikelen 1 tot 9; 
 
 2°  artikel 12, 1° ». 
 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.2.1.  De Ministerraad voert aan dat het belang van de verzoekende partij beperkt is tot 

de artikelen 4, 1°, 10, 22, 23, 24, 25 en 53 van de wet van 10 januari 2010.  

 

 B.2.2.  In zoverre uit het voorgaande voortvloeit dat het onderzoek van de vordering tot 

schorsing beperkt is tot de artikelen 4, 1°, 25 en 53 van de wet van 10 januari 2010, behoeft 

de exceptie niet te worden onderzocht.  

 

 



 8

 Ten aanzien van de voorwaarden van de schorsing  

 

 B.3.  Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 

worden besloten : 

 

 -  de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn; 

 

 -  de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kunnen berokkenen. 

 

 Daar de twee voorwaarden cumulatief zijn, leidt de vaststelling dat één van die 

voorwaarden niet is vervuld tot de verwerping van de vordering tot schorsing. 

 

 

 Ten aanzien van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel  

 

 B.4.  De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het mogelijk maken te 

vermijden dat, voor de verzoekende partij, een ernstig nadeel voortvloeit uit de onmiddellijke 

toepassing van de bestreden normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen worden hersteld 

in geval van een vernietiging van die normen.  

 

 B.5.  Het nadeel dat wordt aangevoerd door de verzoekende partij - die een naamloze 

vennootschap is - is het feit dat zij haar enige economische activiteit zou moeten stopzetten, 

waardoor haar financiële stabiliteit en haar voortbestaan zouden worden bedreigd. 

 

 B.6.  Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

blijkt dat, om te voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die bijzondere wet, 

de persoon die een vordering tot schorsing instelt, in zijn verzoekschrift concrete en precieze 

feiten moet uiteenzetten waaruit voldoende blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de 

bepalingen waarvan hij de vernietiging vordert, hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

kan berokkenen. 
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 Die persoon moet met name het bestaan van het risico van een nadeel, de ernst ervan en 

het verband tussen dat risico en de toepassing van de bestreden bepalingen aantonen. 

 

 B.7.1.1.  De verzoekende partij heeft bij ministerieel besluit van 1 oktober 2009 een 

vergunning voor onbepaalde duur verkregen voor het inrichten van wedstrijden van 

weddenschappen op sportuitslagen.  

 

 B.7.1.2.  Luidens artikel 61, eerste lid, van de wet van 10 januari 2010 treedt die wet in 

werking op 1 januari 2011. De Koning kan voor iedere bepaling van de wet een datum van 

inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de voormelde datum (artikel 61, tweede lid, van de 

wet van 10 januari 2010), wat op heden niet is gebeurd.  

 

 B.7.1.3.  Uit wat voorafgaat blijkt dat, zolang de wet van 10 januari 2010 niet in werking 

is getreden, de verzoekende partij aan de hand van de verkregen vergunning haar activiteiten 

kan voortzetten.  

 

 B.7.2.1.  Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat de verzoekende partij thans nog geen 

weddenschappen op sportuitslagen aanbiedt. Zolang dat niet het geval is, verkrijgt die partij 

geen inkomsten uit die activiteit. 

 

 B.7.2.2.  De verzoekende partij toont niet aan dat haar financiële situatie van die aard is 

dat, wanneer zij door de inwerkingtreding van de wet van 10 januari 2010 ertoe genoodzaakt 

zou worden het aanbieden van weddenschappen op sportuitslagen uit te stellen tot op het 

ogenblik dat het Hof uitspraak doet over het door haar ingestelde beroep tot vernietiging, haar 

solvabiliteit in het gedrang kan worden gebracht.  

 

 B.7.3.  De verzoekende partij toont ten slotte niet aan dat, indien bij de inwerkingtreding 

van de wet van 10 januari 2010 haar geen aanvullende vergunning F1+ zou worden verleend, 

het voor haar onmogelijk zou zijn haar activiteiten te heroriënteren, zoals haar 

maatschappelijk doel, omschreven in haar statuten, het haar toelaat.  

  

 B.8.  Aangezien niet is voldaan aan één van de voorwaarden die zijn vereist bij artikel 20, 

1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, dient de vordering tot schorsing te worden 

verworpen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 verwerpt de vordering tot schorsing. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

1 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4748 

 
 

Arrest nr. 83/2010 
van 8 juli 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 60bis, § 5, van het Wetboek der 

successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest vóór de wijziging ervan bij het 

Vlaamse decreet van 21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2008, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 29 juni 2009 in zake Jacqueline Van De Perre en anderen tegen het 
Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 juli 2009, 
heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt de bepaling van artikel 60bis, § 5, van het Wetboek der successierechten, 
zoals van toepassing in het Vlaams Gewest vóór de wijziging door het decreet van 
21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat een onderscheid wordt gemaakt in deze bepaling 
tussen enerzijds erfgenamen van activa in familiale ondernemingen of van aandelen in 
familiale vennootschappen, die in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden, minstens vijf 
werknemers tellen, uitgedrukt in voltijdse eenheden, die in het Vlaams Gewest zijn 
tewerkgesteld en, anderzijds, erfgenamen van activa in familiale ondernemingen of van 
aandelen in familiale vennootschappen, die in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden, 
minstens vijf werknemers tellen, uitgedrukt in voltijdse eenheden, die niet in het Vlaams 
Gewest zijn tewerkgesteld, daarbij rekening houdende met het feit dat het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen in een arrest van 25 oktober 2007 heeft geoordeeld dat 
‘ artikel 43 EG in de weg staat van een belastingregeling van een lidstaat inzake 
successierechten waarbij de vrijstelling van deze rechten voor familiale ondernemingen niet 
wordt verleend aan ondernemingen die gedurende de drie jaar vóór het overlijden van de 
decujus ten minste vijf werknemers in een andere lidstaat tewerkstellen, hoewel deze 
vrijstelling wel wordt verleend wanneer de werknemers in een regio van eerstgenoemde 
lidstaat zijn tewerkgesteld ’ ? 
 
 2.  Schendt de bepaling van artikel 60bis, § 5, van het Wetboek der successierechten, 
zoals van toepassing in het Vlaams Gewest vóór de wijziging door het decreet van 
21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008, de regels die 
door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, meer bepaald artikel 6, § 1, 
VI, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 
1988 en de regelen van de Belgische economische en monetaire unie, doordat de in 
artikel 60bis, § 5, van het Wetboek der successierechten vervatte regeling, waarbij vrijstelling 
van successierechten enkel wordt verleend voor familiale ondernemingen of vennootschappen 
die gedurende de drie jaar vóór het overlijden van de decujus ten minste vijf werknemers 
tewerkstelden in het Vlaams Gewest, het moeilijker maakt voor familiale ondernemingen en 
vennootschappen om zich te vestigen in een ander Gewest van de Federale Staat dan het 
Vlaams Gewest en/of om te investeren in familiale ondernemingen of vennootschappen die 
zijn gevestigd in een ander Gewest van de Federale Staat dan het Vlaams Gewest ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Jacqueline Van de Perre, wonende te 2530 Boechout, Hof van Boechout 8, Paul 
Reynders, wonende te 2100 Antwerpen, Dascottelei 7, Jacques Reynders, wonende te 
2530 Boechout, Hof van Boechout 1, en Marc Reynders, wonende te 2531 Vremde, 
Eikstraat 41; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
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 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. A. Lefebvre, tevens loco Mr. J. Stijns, advocaten bij de balie te Leuven, voor 
Jacqueline Van de Perre en anderen; 
 
 .  Mr. S. Vandendriessche loco Mr. K. De Nil, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil  
 
 Voor het verwijzende rechtscollege hebben de eisers met toepassing van artikel 1385undecies van het 
Gerechtelijk Wetboek een verzoekschrift tot fiscaal beroep ingesteld tegen de beslissing van de administratie van 
het Vlaamse Gewest waarbij het beroep werd verworpen tegen een beslissing tot weigering van de vrijstelling 
van successierechten met betrekking tot de vererving van een aantal aandelen.  
 
 De eisers voor het verwijzende rechtscollege zijn erfgenamen van een erflater wiens nalatenschap onder 
meer bestond uit een groot aandelenpakket, bij de vererving waarvan zij toepassing wensten te maken van 
artikel 60bis van het Wetboek der successierechten dat voorziet in de voorwaardelijke vrijstelling van 
successierechten. Voor een deel van de aandelen was hen die vrijstelling verleend, voor een ander deel niet, 
omdat met betrekking tot de ondernemingen waarin zij de (niet-vrijgestelde) aandelen bezaten, niet was voldaan 
aan de voorwaarde van tewerkstelling van personeel in het Vlaamse Gewest. 
 
 De voorwaarde van tewerkstelling in het Vlaamse Gewest werd door het Hof van Justitie in een arrest van 
25 oktober 2007 in de zaak C-464/05 evenwel strijdig bevonden met de vrijheid van vestiging die bij artikel 43 
van het EG-Verdrag (thans artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) wordt 
gewaarborgd, reden waarom paragraaf 5 van het voormelde artikel 60bis bij het decreet van 21 december 2007 
werd vervangen.  
 
 De verwijzende rechter acht de opengevallen nalatenschap onderworpen aan de regeling van artikel 60bis 
van het Wetboek der successierechten, vóór de wijziging ervan bij het voormelde decreet van 21 december 2007. 
Hij stelt ook vast dat het voormelde arrest van het Hof van Justitie enkel betrekking heeft op de vrijheid van 
vestiging van een onderdaan van een andere lidstaat, en niet van een onderdaan van een gewest van dezelfde 
lidstaat, zodat er ook geen sprake kan zijn van de schending van het Europees recht. Wel is de rechtbank prima 
facie van oordeel dat het gehanteerde criterium van tewerkstelling in het Vlaamse Gewest, als vereiste voor het 
verkrijgen van een vrijstelling van successierechten, niet objectief en redelijk is verantwoord, mede gelet op het 
feit dat de ratio van de regeling, ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie, niet kan worden gehandhaafd. 
De ondernemingen en vennootschappen die ten minste vijf werknemers in een andere lidstaat van de Europese 
Unie hebben tewerkgesteld, dragen evenmin als de ondernemingen en vennootschappen die zijn gevestigd in een 
ander gewest van België bij tot het versterken van de impact op de lokale of regionale Vlaamse omgeving. Het 
gehanteerde criterium van tewerkstelling in het Vlaamse Gewest zou derhalve achterhaald zijn door de 
rechtspraak van het Hof van Justitie en zou derhalve geen adequaat en pertinent criterium zijn om de impact van 
de begunstigden op de lokale of regionale Vlaamse omgeving te versterken. 
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 Met de eisers stelt de verwijzende rechter bovendien de vraag of de voorwaarde van tewerkstelling in het 
Vlaamse Gewest wel verenigbaar is met de regelen van de economische en monetaire unie van België, aangezien 
niet alleen de erfgenamen van activa of aandelen van familiale vennootschappen in het Waalse of Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest prima facie worden gediscrimineerd, maar eveneens de vestiging van familiale 
ondernemingen en vennootschappen in die beide gewesten wordt bemoeilijkt. Potentiële investeringen in een 
ander gewest en bijgevolg het vrije verkeer van kapitaal tussen de gewesten worden op die wijze beperkt. 
 
 Om die redenen achtte de rechtbank het nodig de voormelde prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling het gelijkheidsbeginsel niet 
schendt, zoals zou mogen blijken uit het arrest nr. 128/98 van 9 december 1998. In dat arrest betreffende 
artikel 59 van het Wetboek der successierechten heeft  het Hof geoordeeld dat een beperking van het verlaagde 
tarief door die bepaling kon worden verantwoord door de impact van de begunstigden op de lokale of regionale 
Vlaamse omgeving. De ligging in het Vlaamse Gewest van een instelling van openbaar nut was dan weer niet 
adequaat, omdat dit criterium geen rekening hield met het gebied waarin zij haar activiteiten werkelijk ontplooit. 
 
 De tewerkstellingsvoorwaarde in de in het geding zijnde bepaling moet bijdragen tot het versterken van 
haar impact op de lokale of regionale Vlaamse omgeving doordat familiale ondernemingen en vennootschappen 
hun activiteiten in de betrokken regio moeten ontplooien, waardoor overigens uitvoering werd gegeven aan het 
Vlaams Werkgelegenheidsakkoord van 14 december 1995. De maatregel heeft geen onevenredige gevolgen, 
vermits het voor een onderneming volstaat een aantal werknemers in het Vlaamse Gewest tewerk te stellen, 
teneinde de erfgenamen van investeerders in de onderneming voor vrijstelling van successierechten in 
aanmerking te laten komen, een voorwaarde die overigens gemakkelijker te vervullen is door een onderneming 
in een ander gewest van het federale België, dan door een onderneming in een andere lidstaat van de Europese 
Unie. De Vlaamse Regering merkt op dat bij een tewerkstelling die minder bedraagt dan vijf voltijdse 
werknemers,  een evenredige vermindering van het successierecht wordt toegepast. In ieder geval heeft de 
decreetgever geen enkele erfgenaam van een Belgische investeerder in een bedrijf de toepassing van de 
gunstregeling willen ontzeggen, onverminderd het gebruik van de eigen fiscale autonomie. 
 
 A.2.  De Vlaamse Regering betwist dat de in het geding zijnde bepaling het beginsel van de economische 
en monetaire unie zou schenden, ook al aanvaardt zij dat dit beginsel eveneens tussen deelstaten van eenzelfde 
Staat kan gelden. Het invoeren van een intern douanerecht of van een heffing met gelijke werking zou wel een 
dergelijk gevolg kunnen teweegbrengen, maar dat kan niet worden gezegd van de maatregel die nooit een 
dermate uitgesproken consequentie kan hebben dat die afbreuk zou doen aan het beginsel van de economische en 
monetaire unie. Een Belgische investeerder zal zich niet zozeer laten leiden door de mogelijkheid van vrijstelling 
of vermindering van het successierecht van zijn erfgenamen, dan door de groeimogelijkheden van de 
onderneming zelf. De tewerkstelling in het Vlaamse Gewest is overigens niet problematisch, vermits alle 
werknemers zijn onderworpen aan dezelfde Belgische sociale zekerheid, wat met bedrijven die zijn gevestigd in 
andere lidstaten niet het geval is. De tewerkstellingsvoorwaarde is derhalve niet van dien aard dat zij het vrije 
verkeer van goederen en productiefactoren tussen de deelgebieden van dezelfde lidstaat belemmert. 
 
 De Vlaamse Regering betwist dat de maatregel ertoe strekt om de tewerkstelling te doen lokaliseren in of 
zelfs delokaliseren naar het Vlaamse Gewest. De decreetgever heeft enkel de impact op de lokale of regionale 
Vlaamse omgeving willen versterken doordat die familiale ondernemingen en vennootschappen hun activiteiten 
in de betrokken regio ontplooien en hij territoriaal geen zeggenschap heeft over ondernemingen die buiten het 
Vlaamse Gewest zijn gelegen. Er kan evenmin sprake zijn van de schending van een andere 
bevoegdheidverdelende regel. 
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 Standpunt van de eisers voor het verwijzende rechtscollege 
 
 A.3.  De eisers voor het verwijzende rechtscollege klagen de ongelijke behandeling van erfgenamen aan, 
naargelang de werknemers van de bedrijven waarvan ze aandelen bezitten, al dan niet in het Vlaamse Gewest 
zijn tewerkgesteld. Door die maatregel wordt de continuïteit van de ondernemingen bedreigd, zodat ook zij 
verschillend worden behandeld, onverminderd het feit dat, ingevolge de fiscaal ongunstige regeling, de 
investeerders met hun fiscale woonplaats in Vlaanderen zullen worden afgeschrikt om in een bedrijf te 
investeren dat geen personeelsleden in Vlaanderen tewerkstelt. 
 
 Ten gronde volgen die partijen dezelfde redenering als het verwijzende rechtscollege om de 
grondwettigheid van de in het geding zijnde bepaling vanuit grondrechtelijk en bevoegdheidsrechtelijk oogpunt 
te betwisten. 
 
 A.4.  Die partijen verwerpen alvast de analogie met het aangehaalde arrest nr. 128/98 omdat artikel 59 van 
het Wetboek der successierechten, waarover het ging, en het in het geding zijnde artikel 60bis van hetzelfde 
Wetboek onderscheiden fiscale aangelegenheden regelen, waarbij in het voormelde arrest de problematiek van 
de verenigbaarheid met het Europees recht niet aan de orde was. Zij herhalen dat de plaats van tewerkstelling in 
het Vlaamse Gewest geen adequaat en pertinent criterium is om hun impact op de lokale of regionale Vlaamse 
omgeving te versterken, aangezien ook ondernemingen en vennootschappen die niet in de regio van het Vlaamse 
Gewest hun activiteiten ontplooien, maar wel in een andere lidstaat van de Europese Unie voor de 
vrijstellingsregeling in het in het geding zijnde artikel in aanmerking kwamen. 
 
 Wat de schending van de economische en monetaire unie betreft, blijven zij verwijzen naar het standpunt 
van het Hof in het arrest nr. 47/1988 waarvan zij de leer te dezen evenzeer toepasselijk achten nu potentiële 
investeringen vanuit het Vlaamse Gewest in een ander gewest worden beperkt. De verplichting voor de 
deelgebieden om die beginselen te eerbiedigen, is overigens uitdrukkelijk voorgeschreven in artikel 6, § 1, VI, 
derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Wat de schending van de bevoegdheidverdelende regels 
betreft, stellen zij dat het vooropgestelde doel van de maatregel hoogst twijfelachtig is en dat doelstellingen van 
een norm niet uit zichzelf mogen bepalen of die norm binnen de bevoegdheidssfeer van de federale wetgever of 
van de decreetgever valt, zoals moge blijken uit het arrest nr. 1/89 van 31 januari 1989. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen betreffen artikel 60bis, § 5, van het Wetboek der 

successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest vóór de wijziging ervan bij het 

Vlaamse decreet van 21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2008.  

 

 Uit de prejudiciële vragen blijkt dat zij uitsluitend betrekking hebben op het eerste lid van 

die bepaling, dat luidde :  

 

 « De vrijstelling wordt slechts toegestaan op voorwaarde dat de onderneming of de 
vennootschap in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden, minstens vijf in het Vlaamse 
Gewest tewerkgestelde werknemers telt, uitgedrukt in voltijdse eenheden ». 
 

 B.2.  Artikel 60bis werd ingevoegd bij artikel 21 van het Vlaamse decreet van 20 december 

1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 (Belgisch Staatsblad, 
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31 december 1996, derde editie; err. Belgisch Staatsblad, 11 februari 1997) en werd vervangen 

bij artikel 38 van het Vlaamse decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 2000 (Belgisch Staatsblad, 30 december 1999, tweede editie; err. 

Belgisch Staatsblad, 11 januari 2000). 

 

 De voorwaarde dat de familiale ondernemingen of vennootschappen minstens vijf 

werknemers, uitgedrukt in voltijdse eenheden, hebben tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest 

in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden, werd reeds ingevoerd bij het decreet van 

20 december 1996, met dien verstande dat zij aanleiding gaf tot een vermindering - en nog 

niet tot een vrijstelling - van het successierecht.  

 

 De eerste doelstelling van de in artikel 60bis van het Wetboek der successierechten 

ingevoerde maatregel werd als volgt toegelicht : 

 

 « De continuïteit van Vlaamse ondernemingen bevorderen en zo een duurzame 
tewerkstelling realiseren, is een belangrijke doelstelling van de Vlaamse regering. De 
belangrijkste belasting waarmee de Vlaamse regering dit thans kan bewerkstelligen, is het 
successierecht. Op dit ogenblik worden investeringen soms geremd, en daarmee de 
tewerkstelling, omdat de betrokkenen vrezen het successierecht over de waarde van de 
onderneming te verhogen. Een marginaal tarief van 30% (en na de hervorming nog altijd 
27%) is immers vrij drukkend voor activa die weliswaar een belangrijke waarde kunnen 
vertegenwoordigen, maar per hypothese niet of zeer moeilijk verzilverbaar zijn » (Parl. St., 
Vlaams Parlement, 1996-1997, nr. 428/1, p. 7). 
 

 Daarnaast beoogde de maatregel evenzeer het - op vrijwillige basis - opnieuw in de 

officiële sfeer brengen van aandelen en het overbodig maken van allerlei constructies, in 

binnen- en vooral in het buitenland, louter met het oog op de vermijding van het 

successierecht (ibid., pp. 7-8). 

 

 Met betrekking tot de in paragraaf 5 bepaalde tewerkstellingsvoorwaarde werd nog 

gesteld : 

 

 « De voornaamste doelstelling die aan deze maatregel ten grondslag ligt, vormt het 
behoud van werkgelegenheid door de bevordering van de ondernemingscontinuïteit. De 
toepassingsvoorwaarden voor het verlaagd tarief reflecteren deze doelstelling doordat een 
minimale tewerkstellingsvereiste geldt van 5 personeelsleden. Aldus worden ondernemingen 
geviseerd met een werkgelegenheid waarvan het behoud de verderzetting van de onderneming 
met gelijkaardige omvang vereist » (ibid., p. 9).  
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 B.3.  De in het geding zijnde voorwaarde werd opgeheven ingevolge de vervanging van 

paragraaf 5 van artikel 60bis van het Wetboek der successierechten bij artikel 20 van het 

Vlaamse decreet van 21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 

2008 (Belgisch Staatsblad, 31 december 2007; err. Belgisch Staatsblad, 9 oktober 2008). 

Ingevolge die wijziging wordt de vrijstelling van het successierecht slechts toegestaan « op 

voorwaarde dat de onderneming of de vennootschap in de twaalf kwartalen voorafgaand aan 

het overlijden, minstens 500.000 euro aan loonlasten heeft uitbetaald aan werknemers die in 

de Europese Economische Ruimte tewerkgesteld zijn », zodat het criterium van tewerkstelling 

in het Vlaamse Gewest is vervallen. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van die decretale wijziging blijkt dat zij het gevolg is 

van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie als antwoord op een prejudiciële 

vraag over de toepassingsvoorwaarden van artikel 60bis van het Wetboek der 

successierechten, zoals het van toepassing was in het Vlaamse Gewest. In dat arrest 

verklaarde het Hof van Justitie voor recht : 

  

 « Bij gebreke van een geldige rechtvaardiging staat artikel 43 EG in de weg aan een 
belastingregeling van een lidstaat inzake successierechten waarbij de vrijstelling van deze 
rechten voor familiale ondernemingen niet wordt verleend aan ondernemingen die gedurende 
de drie jaar vóór het overlijden van de decujus ten minste vijf werknemers in een andere 
lidstaat tewerkstellen, hoewel deze vrijstelling wel wordt verleend wanneer de werknemers in 
een regio van eerstgenoemde lidstaat zijn tewerkgesteld » (HvJ, 25 oktober 2007, C-464/05, 
Geurts en Vogten, dictum). 
 

 In de parlementaire voorbereiding werd verder gesteld : 

 

 « Het hoeft geen betoog dat het eenvoudig schrappen van de vereiste van lokalisatie van 
de tewerkstelling in het Vlaamse Gewest, moeilijkheden kan doen rijzen bij de bepaling van 
wat een werknemer is : dient hiervoor aan de criteria van het Belgische arbeidsrecht dan wel 
van het arbeidsrecht van de plaats van effectieve tewerkstelling te worden voldaan ? Of van 
het sociale zekerheidsrecht ? Dit is een vraag van Europees recht, waarvoor uiteindelijk alleen 
het Europese Hof bevoegd is, en dit heeft zich over de vraag niet uitgesproken. 
 
 Daarom wordt geopteerd voor een ander criterium, dat zo nauw mogelijk aansluit bij de 
oorspronkelijke doelstelling van de vrijstelling. De initiële doelstelling van de vrijstelling was 
de continuïteit van de ondernemingen en de daaraan gekoppelde tewerkstelling over 
generaties heen te verzekeren. Bij de keuze van dit ander criterium speelt ook het streven naar 
administratieve eenvoud en uitvoerbaarheid een rol » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2007-
2008, nr. 1368/6, p. 5). 
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 B.4.  Het onderzoek van de overeenstemming van een wetskrachtige bepaling met de 

bevoegdheidverdelende regels, waartoe het Hof in de tweede prejudiciële vraag wordt 

uitgenodigd, moet in beginsel het onderzoek van de bestaanbaarheid met de bepalingen van titel 

II van de Grondwet, dat het voorwerp vormt van de eerste prejudiciële vraag, voorafgaan. 

 

 Het Hof beantwoordt derhalve eerst de tweede prejudiciële vraag. 

 

 B.5.  Met de tweede prejudiciële vraag wenst het verwijzende rechtscollege van het Hof 

te vernemen of de in het geding zijnde bepaling in overeenstemming is met artikel 6, § 1, VI, 

derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met 

de regelen van de Belgische economische en monetaire unie, doordat de bij die bepaling 

ingevoerde regeling, waarbij vrijstelling van successierechten enkel wordt verleend voor 

familiale ondernemingen of vennootschappen die gedurende de drie jaar vóór het overlijden 

van de erflater minstens vijf werknemers tewerkstelden in het Vlaamse Gewest, het moeilijker 

maakt voor familiale ondernemingen en vennootschappen om zich te vestigen in een ander 

gewest dan het Vlaamse Gewest of om te investeren in familiale ondernemingen of 

vennootschappen die zijn gevestigd in een ander gewest dan het Vlaamse Gewest. 

 

 B.6.  De in het geding zijnde bepaling is het gevolg van de aanwending van de 

belastingbevoegdheid van het Vlaamse Gewest ter bevordering, in hoofdorde, van de 

tewerkstelling in het Vlaamse Gewest. De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 

financiering van de gemeenschappen en de gewesten (hierna : de Bijzondere Financieringswet 

van 16 januari 1989) bepaalt de middelen waarover de gemeenschappen en de gewesten 

beschikken om hun bevoegdheden uit te oefenen. 

 

 Naar luid van artikel 3, eerste lid, 4°, van de Bijzondere Financieringswet van 16 januari 

1989 zijn het successierecht en het recht van overgang bij overlijden een gewestelijke belasting. 

Krachtens artikel 4, § 1, van dezelfde bijzondere wet zijn de gewesten bevoegd om de 

aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van het successierecht en het recht van 

overgang bij overlijden te wijzigen. Het wijzigen van vrijstellingen impliceert dat die kunnen 

worden afgeschaft en ingesteld, zodat de gewesten, op basis van de hen toegekende 

bevoegdheden, ook een vrijstelling kunnen verlenen aan erfgenamen van activa in familiale 

ondernemingen en van aandelen in familiale vennootschappen. 
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 B.7.  De uitoefening door een gewest van zijn fiscale bevoegdheid mag geen afbreuk 

doen aan de algehele staatsopvatting zoals die tot uiting komt in de opeenvolgende 

staatshervormingen en in de respectieve bijzondere en gewone wetten tot bepaling van de 

onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Uit het 

geheel van die bepalingen, inzonderheid uit artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 - ingevoegd bij artikel 4, § 8, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1988 - en uit artikel 49, § 6, derde lid, van de Bijzondere Financieringswet van 16 januari 

1989 blijkt dat het Belgische staatsbestel berust op een economische en monetaire unie, die 

wordt gekenmerkt door een geïntegreerde markt en door de eenheid van de munt. Naar luid 

van artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, oefenen de 

gewesten immers in economische aangelegenheden hun bevoegdheden uit met inachtneming 

van de beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen en van 

de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen normatief 

kader van de economische unie en de monetaire eenheid, zoals vastgesteld door of krachtens 

de wet, en door of krachtens de internationale verdragen. 

 

 Hoewel artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 past in 

het kader van de toewijzing van bevoegdheden aan de gewesten wat de economie betreft, 

geldt die bepaling als de uiting van de wil van de bijzondere wetgever om een eenvormige 

basisregeling van de organisatie van de economie in een geïntegreerde markt te handhaven. 

 

 B.8.  Zoals is vermeld in B.6, is de in het geding zijnde bepaling gebaseerd op artikel 4, 

§ 1, van de Bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989, op grond waarvan de gewesten 

bevoegd zijn om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van het 

successierecht en het recht van overgang bij overlijden te wijzigen, die krachtens artikel 3, 

eerste lid, 4°, van dezelfde bijzondere wet een gewestelijke belasting zijn. 

 

 Aangezien de bijzondere wetgever de gewesten uitdrukkelijk heeft toegestaan de 

vrijstellingen van het successierecht te wijzigen, kan daaruit voortvloeien dat het bedrag van 

dat recht van gewest tot gewest verschilt. Zulk een verschil houdt op zichzelf geen schending 

van de economische en monetaire unie in. Het feit dat de vrijstelling het gedragspatroon van 

een belastingplichtige kan beïnvloeden, is bovendien een mogelijk neveneffect van elke 

belasting of van de modaliteiten ervan. 
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 B.9.  De invoering van de specifieke vrijstelling voor erfgenamen van activa in familiale 

ondernemingen of van aandelen in familiale vennootschappen is van dien aard dat de 

investering in bedrijven die niet minstens vijf werknemers tewerkstellen in het Vlaamse 

Gewest, wordt bemoeilijkt of verhinderd. De maatregel belemmert derhalve de vrijheid van 

vestiging en beperkt bijgevolg het vrije verkeer van kapitaal (zie ook HvJ, 25 oktober 2007, 

C-464/05, punten 16 en 17). De gevolgen van een fiscale decretale regeling inzake 

erfopvolging behoren immers tot de overwegingen die een persoon in aanmerking kan nemen 

bij zijn beslissing om al dan niet te investeren in een bedrijf dat minstens vijf werknemers 

tewerkstelt in een bepaald gewest.  

 

 Ofschoon het voortbestaan van familiale ondernemingen en het waarborgen van 

tewerkstelling in die ondernemingen, in bepaalde gevallen en onder bepaalde 

omstandigheden, een aanvaardbare rechtvaardiging kunnen vormen voor een gewestelijke 

regeling die een belastingvoordeel toekent, is niet aangetoond dat die rechtvaardiging te dezen 

voorhanden is (ibid., punt 26). De bevordering van de ondernemingscontinuïteit met behoud 

van werkgelegenheid kan immers voldoende worden gewaarborgd door de vereiste minimale 

tewerkstelling, ongeacht het gewest waarin die tewerkstelling geschiedt. 

 

 B.10.  De tweede prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 De eerste prejudiciële vraag dient bijgevolg niet meer te worden onderzocht. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 60bis, § 5, eerste lid, van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing 

in het Vlaamse Gewest vóór de wijziging ervan bij het Vlaamse decreet van 21 december 

2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008, schendt artikel 6, § 1, VI, 

derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.  

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 8 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4775 

 
 

Arrest nr. 84/2010 
van 8 juli 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 
 
 
 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 10 maart 2009 tot wijziging van de 

wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 

middel van leidingen, ingesteld door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas (CREG). 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 september 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 september 2009, heeft de Commissie 
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), met zetel te 1040 Brussel, 
Nijverheidsstraat 26-38, beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 10 maart 2009 tot 
wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 
2009, tweede editie). 
 
 
 De nv « Distrigas », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Nijverheidsstraat 10, en 
de Ministerraad hebben ieder een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de nv « Distrigas » en de Ministerraad hebben ook ieder 
een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. L. Cornelis en Mr. B. Martel loco Mr. K. Leus, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock en Mr. V. De Schepper, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 .  Mr. P. Peeters, tevens loco Mr. T. Verstraeten, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de nv « Distrigas »; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  Onderwerp van de bestreden bepalingen 
 
 « Artikel 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 Art. 2.  Artikel 15/5quinquies van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005, wordt vervangen als 
volgt : 
 
 ‘ Art. 15/5quinquies. § 1.  Onverminderd de toepassing van artikel 15/19, zijn de bepalingen van dit 
hoofdstuk en het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het 
totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes inzake 
tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de 
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kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule 
bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen in de versie zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007, van toepassing op de 
doorvoertarieven van aardgas en op de beheerder van het aardgasvervoersnet die een doorvoeractiviteit uitoefent, 
onder voorbehoud van de volgende afwijkingen : 
 
 1°  de tarieven zijn van toepassing voor de duur die contractueel wordt vastgesteld tussen de beheerder van 
het vervoersnet en de gebruikers van dit net; 
 
 2°  om de prijsstabiliteit op termijn te garanderen kan de regulatoire periode die wordt bedoeld in 
artikel 15/5bis, § 2, langer zijn dan vier jaar; 
 
 3°  de billijke marge voor de doorvoer wordt bepaald overeenkomstig de artikelen 4 tot 8 van het voormeld 
koninklijk besluit 8 juni 2007, met dien verstande dat : 
 
 a)  de initiële waarde van het gereguleerd actief van de doorvoer op 31 december 2007 wordt op voorstel 
van de beheerder door de Commissie goedgekeurd, waarbij alle in België gelegen vervoersinstallaties die voor 
de doorvoer worden gebruikt in aanmerking worden genomen; 
 
 b)  het product van de beta-coefficiënt en de risicopremie, als component van het in artikel 6 van het 
voormelde koninklijk besluit bedoelde rendementspercentage R wordt bepaald op 7 %; 
 
 In het geval bedoeld in het eerste lid, 2°, kan de Koning bij besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, de regulatoire periode verlengen op basis van een belangrijke herziening van het investeringsplan 
van de netbeheerder. De duur van deze periode en de eventuele herziening ervan worden voorgesteld door de 
beheerder van het aardgasvervoersnet en ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie vóór de aanvang van 
elke regulatoire periode. 
 
 De doorvoertarieven die de Commissie bepaalt volgens de voorgaande principes en na afloop van de 
procedure waarin wordt voorzien in de artikelen 16 tot 19 van het voormelde koninklijk besluit van 8 juni 2007, 
vormen de op de kosten gebaseerde tarieven. 
 
 § 2.  De beheerder van het aardgasvervoersnet verleent toegang, voor de doorvoer, tot de bestaande 
vervoerinstallaties op basis van de tarieven die worden vastgesteld in overeenstemming met § 1 en 
overeenkomstig de procedure waarin wordt voorzien in de artikelen 16 tot 19 van het voormelde koninklijk 
besluit van 8 juni 2007. 
 
 De beheerder van het aardgasvervoersnet verleent toegang, voor de doorvoer, tot de te realiseren 
installaties, ofwel op basis van tarieven die worden vastgesteld in overeenstemming met § 1 en overeenkomstig 
de procedure waarin wordt voorzien in de artikelen 16 tot 19 van het voormelde koninklijk besluit van 8 juni 
2007, ofwel op basis van tarieven die worden bepaald door middel van transparante en niet-discriminatoire 
marktgerichte regelingen, zoals marktconsultaties, op voorwaarde dat de marktgerichte regelingen, met inbegrip 
van de inkomsten en de tarieven die hieruit voortvloeien, vooraf werden goedgekeurd door de Commissie. 
 
 Ingeval de toepassing van de marktgerichte regelingen leidt tot hogere tarieven dan die welke worden 
vastgesteld in overeenstemming met § 1 en overeenkomstig de procedure waarin wordt voorzien in de 
artikelen 16 tot 19 van het voormelde koninklijk besluit van 8 juni 2007, zijn deze eerstgenoemde tarieven van 
toepassing en worden ze door de beheerder gepubliceerd, overeenkomstig artikel 20, § 3, van het voormelde 
koninklijk besluit van 8 juni 2007. In het tegenovergestelde geval of indien geen marktgerichte regeling in 
werking werd gesteld, zijn de tarieven die worden vastgesteld in overeenstemming met § 1 en overeenkomstig de 
procedure waarin wordt voorzien in de artikelen 16 tot 19 van het voormelde koninklijk besluit van 8 juni 2007 
van toepassing. 
 
 Het positief verschil tussen de inkomsten, die voortvloeien uit de sluiting van de marktgerichte regeling 
enerzijds, en de goedgekeurde kosten met inbegrip van de billijke marge, die voortvloeien uit de tarieven welke 
worden vastgesteld in overeenstemming met § 1 en overeenkomstig de procedure waarin wordt voorzien in de 
artikelen 16 tot 19 van het voormelde koninklijk besluit van 8 juni 2007 anderzijds, wordt, na goedkeuring door 
de Commissie, bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, toegekend : 
 
 a)  aan de tarieven voor het gebruik van het vervoersnet; 
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 b)  aan een reserve die bestemd is voor de financiering van de installaties die moeten worden gerealiseerd 
binnen een termijn welke op voorstel van de beheerder door de Commissie wordt goedgekeurd; in het 
tegenovergestelde geval wordt dit bedrag toegewezen aan de tarieven voor het gebruik van het vervoersnet. 
 
 Het saldo wordt toegewezen, naar keuze van de aandeelhouders van de beheerder. 
 
 De tarieven voor het gebruik van het vervoersnet houden vooraf rekening met de verwachte toewijzing van 
dit positief verschil. Het verschil tussen het gebudgetteerde positief verschil en het gerealiseerde verschil wordt 
achteraf bijgesteld. 
 
 § 3.  In geval de contractuele termijn de termijn van de regulatoire periode overschrijdt, blijft 
artikel 15/5nonies, tweede lid, van toepassing. 
 
 § 4.  De doorvoertarieven, of het de tarieven betreft die worden vastgesteld in overeenstemming met § 1 en 
overeenkomstig de procedure waarin wordt voorzien in de artikelen 16 tot 19 van het voormelde koninklijk 
besluit van 8 juni 2007 of de tarieven betreft die voortvloeien uit de toepassing van artikel 15/5bis, § 3, of uit de 
toepassing van de marktgerichte regelingen, worden geglobaliseerd voor het gehele grondgebied en houden 
rekening met de afgelegde afstand. ’ 
 
 Art. 3.  Artikel 15/19 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005, wordt aangevuld met een lid, 
luidende : 
 
 ‘ Het eerste lid wordt aldus uitgelegd dat het van toepassing is op de contracten voor de doorvoer van 
aardgas die vóór 1 juli 2004 zijn gesloten tussen : 
 
 1°  enerzijds, de naamloze vennootschap Fluxys, de naamloze vennootschap Distrigas of een 
dochtervennootschap van één van deze vennootschappen, die gespecialiseerd was in de commercialisering van 
doorvoercapaciteit en de uitvoering van de hieraan verbonden vervoerdiensten, en 
 
 2°  anderzijds, bevrachters die de hoedanigheid hebben hetzij van entiteit verantwoordelijk voor een groot 
hogedrukgasleidingnet, hetzij van entiteit verantwoordelijk voor in- en uitvoer van aardgas in de zin van artikel 3 
(1) van richtlijn 91/296/EEG van de Raad van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer van aardgas via de 
hoofdnetten. ’ ». 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het ingediende beroep 
 
 Wat de bevoegdheid van het Hof betreft 
 
 A.1.1.  De Ministerraad is van oordeel dat het Hof onbevoegd is om zich uit te spreken over het 
verzoekschrift. Noch de Grondwet, noch de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof verlenen het Hof de 
bevoegdheid om wetskrachtige normen rechtstreeks te toetsen aan internationale verdragen. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad erkent wel dat het Hof over de mogelijkheid beschikt om een wetskrachtige norm 
te toetsen aan rechten en vrijheden in verdragen, al dan niet met directe werking, in samenhang gelezen met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet aangezien voormelde grondwetsartikelen elke discriminatie in het genot van 
alle rechten en vrijheden verbieden. 
 
 Volgens de Ministerraad is derhalve een gecombineerde toetsing aan een grondwettelijke en een 
verdragsrechtelijke formulering van eenzelfde grondrecht mogelijk indien, enerzijds, de verdragsbepaling België 
bindt, zonder dat die rechtstreekse werking dient te hebben en, anderzijds, de draagwijdte van de 
verdragsbepaling analoog is aan die van een grondwetsbepaling die tot de referentienormen van het Hof behoort. 
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 A.1.3.  De Ministerraad besluit dat het Hof in casu niet bevoegd is om zich uit te spreken over het beroep 
tot vernietiging van de bestreden wet omdat de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn geen rechten en 
vrijheden bevatten die analoog zijn aan grondwetsbepalingen waaraan het Hof mag toetsen. 
 
 A.2.1.  De verzoekende partij is van oordeel dat het standpunt van de Ministerraad ongegrond is. Het Hof 
kan, volgens de CREG, niet rechtstreeks een wetskrachtige norm toetsen aan andere bepalingen dan de artikelen 
van titel II en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet en van de bevoegdheidverdelende regels, maar het 
heeft wel de bevoegdheid om onrechtstreeks wetskrachtige normen te toetsen aan internationale 
verdragsbepalingen en bepalingen van het primaire en secundaire gemeenschapsrecht. 
 
 A.2.2.  Volgens de verzoekende partij kan het Hof op twee manieren rechtmatig rekening houden met de 
rechten en vrijheden die uit bepalingen van primair en secundair gemeenschapsrecht voortvloeien. Enerzijds, 
wanneer de bestreden wetskrachtige norm leidt tot een verschil in behandeling dat, in het licht van het 
aangevoerde gemeenschapsrecht, niet kan worden verantwoord, zodat de wetskrachtige bepaling aan de 
internationale verbintenissen van België en tegelijkertijd aan door het gemeenschapsrecht gewaarborgde rechten 
en verplichtingen op discriminerende wijze afbreuk doet. Anderzijds, wanneer de bestreden wetskrachtige norm 
strijdig is met het aangevoerde gemeenschapsrecht, in het geval waarin dat gemeenschapsrecht een draagwijdte 
heeft die analoog is aan de draagwijdte van een of meer bepalingen van titel II of de artikelen 170, 172 of 191 
van de Grondwet omdat de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel vormen met de waarborgen die in 
de betrokken grondwetsbepaling of grondwetsbepalingen zijn opgenomen. 
 
 De verzoekende partij volgt derhalve niet het standpunt van de Ministerraad als zou het Hof zich uitsluitend 
bevoegd kunnen achten om bij een grondwettigheidstoetsing enkel dan met Europeesrechtelijke voorschriften 
rekening te houden wanneer het Europese gemeenschapsrecht wordt aangevoerd samen met 
grondwetsbepalingen die een analoge draagwijdte hebben. 
 
 A.2.3.  De verzoekende partij meent aldus dat zij voor alle door haar aangevoerde middelen duidelijk heeft 
aangegeven tot welke verschillende behandelingen de bestreden bepalingen aanleiding geven en waarom er voor 
die verschillen, in het licht van het vigerende gemeenschapsrecht, geen redelijke verantwoording bestaat. 
Daarnaast is de verzoekende partij van oordeel dat de door haar aangevoerde bepalingen van primair en 
secundair gemeenschapsrecht, naar analogie met het algemene en autonome gelijkheidsbeginsel, telkens de 
verplichting ten laste van de Belgische Staat opleggen om in de geviseerde aangelegenheden de 
rechtsonderhorigen en de nationale regulator niet te discrimineren. 
 
 A.3.  In zijn memorie van wederantwoord herhaalt de Ministerraad zijn standpunt en meent dat het beroep 
in werkelijkheid een rechtstreekse toetsing beoogt van de bestreden wet aan de Gasverordening en de Tweede 
Gasrichtlijn, toetsing die kunstmatig wordt verpakt als een beweerde schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. 
 
 Het Hof is evenwel niet bevoegd om zich uit te spreken over het beroep tot nietigverklaring van de 
bestreden wet omdat de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn geen rechten en vrijheden bevatten die 
analoog zijn aan grondwetsbepalingen waaraan het Hof mag toetsen. 
 
 
 Wat het belang van de verzoekende partij betreft 
 
 A.4.1.  De verzoekende partij is van oordeel dat artikel 2 van de bestreden wet haar rechtstreeks raakt 
omdat haar belangrijke taken worden opgelegd en omdat de manier wordt geregeld waarop zij die taken dient uit 
te voeren. 
 
 De verzoekende partij meent dat artikel 2 haar ongunstig raakt. Zij dient immers de met het Europese 
gemeenschapsrecht (te dezen de richtlijn 2003/55/EG en de verordening (EG) nr. 1775/2005) strijdige wetten 
buiten toepassing te laten op grond van het beginsel van de voorrang van het Europese gemeenschapsrecht. De 
bestreden wet plaatst de verzoekende partij in een onmogelijke positie, omdat, enerzijds, zij als administratieve 
overheid wordt belast met de naleving van de wet van 10 maart 2009 maar, anderzijds, zij wordt geconfronteerd 
met voorranghebbende Europese normen en een rechtspraak van het Hof van Justitie op het vlak van de 
doorvoer- en vervoerstarieven, waartegen de bestreden wet manifest ingaat. Daarbij heeft de verzoekende partij 
niet de mogelijkheid om zelf een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen. Volgens de verzoekende 
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partij wordt haar aansprakelijkheid dan ook onnodig in het geding gebracht, zowel wanneer zij de bestreden wet 
zou toepassen, als wanneer zij die buiten toepassing zou laten. 
 
 Vervolgens voert de verzoekende partij aan dat de wet van 10 maart 2009 haar rechtstreeks en ongunstig 
raakt omdat, enerzijds, bij de totstandkoming ervan en, anderzijds, uit de draagwijdte van de bestreden 
bepalingen blijkt dat haar wettelijk bepaalde bevoegdheden werden miskend. Uit het Europese 
gemeenschapsrecht volgt dat de CREG, als nationale regelgevende instantie, voorafgaandelijk de tarieven of 
minstens de methodologie om die tarieven te bepalen, aangaande de toegang tot het aardgasvervoersnet voor het 
verrichten van vervoersactiviteiten, met inbegrip van doorvoer, moet goedkeuren. Dit is evenwel niet gebeurd bij 
de bestreden wet, vermits die niet vooraf door de verzoekende partij werd goedgekeurd, maar integendeel aan 
haar wordt opgelegd. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partij meent ook dat zij een belang heeft bij de vernietiging van artikel 3 van de 
bestreden wet. De interpretatie van artikel 15/19 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna : Gaswet) door het bestreden artikel 3 is 
onverenigbaar met het Europese gemeenschapsrecht. Door de retroactieve werking van artikel 3 wordt de CREG 
gedwongen om op haar eerdere beslissingen terug te komen, wat aangaande de hangende procedures voor het 
Hof van Beroep te Brussel en de Raad van State en het daarin ingenomen standpunt van de verzoekende partij 
niet zonder gevolg is. 
 
 A.4.3.  In laatste instantie betoogt de verzoekende partij dat zij krachtens de verordening (EG) 
nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor 
de toegang tot aardgasvervoersnetten (hierna : Gasverordening), de richtlijn 2003/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG (hierna : Tweede Gasrichtlijn) en de Gaswet ermee 
belast is de toepassing van de reglementering, inzonderheid de voorwaarden tot toegang tot het 
aardgasvervoersnet te controleren en te verzekeren, wat haar een belang verschaft bij de vernietiging van de 
artikelen 2 en 3 van de bestreden wet. De voormelde wet leidt er immers toe dat de toegang tot het 
aardgasvervoersnet voor doorvoeractiviteiten niet langer zal geschieden onder voorwaarden die met het relevante 
Europese gemeenschapskader en, in het bijzonder, met het gelijkheidsbeginsel verenigbaar zijn. 
 
 A.5.1.  De Ministerraad betwist dat de verzoekende partij rechtstreeks wordt geraakt door de bestreden wet. 
De kern van de bevoegdheidstoewijzing aan de CREG zit vervat in de Gaswet, die in se een omzetting is van de 
Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn. 
 
 A.5.2.  Daarnaast is de Ministerraad van oordeel dat de verzoekende partij niet ongunstig wordt geraakt 
door de bestreden wet. De verzoekende partij kan, rekening houdend met het beginsel van voorrang van het 
Europese gemeenschapsrecht, geen nadeel ondervinden van de bestreden wet. Immers, indien het standpunt van 
de verzoekende partij zou worden gevolgd, dan zou zij de bestreden wet buiten toepassing dienen te laten, zelfs 
zonder een eventuele rechterlijke beslissing, en indien daarentegen de bestreden wet niet strijdig zou zijn met het 
Europese gemeenschapsrecht, dan moet zij die wet uiteraard toepassen zonder dat hieruit enig nadeel zou volgen. 
 
 De Ministerraad is dan ook van oordeel dat het verzoekschrift als onontvankelijk dient te worden 
verworpen wegens een gebrek aan belang vanwege de verzoekende partij. 
 
 A.6.  De verzoekende partij herhaalt in haar memorie dat de bestreden bepalingen haar rechtstreeks en 
ongunstig raken. Niettegenstaande het merendeel van de haar toegewezen bevoegdheden voortvloeien uit de 
Gaswet, wijzigt de bestreden wet, inzonderheid artikel 2, haar bevoegdheden. Bovendien wordt door de 
bestreden wet bepaald hoe, binnen welk wettelijk kader en onder welke voorwaarden die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend. 
 
 Vervolgens neemt de verzoekende partij er akte van dat de Ministerraad erkent dat zij een wet buiten 
toepassing moet laten wanneer blijkt dat die wet strijdig is met het Europese gemeenschapsrecht. De 
verzoekende partij onderstreept evenwel dat, zelfs indien zij de bestreden wet buiten toepassing kan en moet 
laten wegens de vastgestelde onverenigbaarheid met het Europese gemeenschapsrecht, zij een manifest belang 
heeft om de vernietiging van die wet na te streven. Een vernietiging van de bestreden wet houdt immers in dat zij 
ex tunc en erga omnes uit het rechtsverkeer verdwijnt. De verzoekende partij acht dit, vanuit het oogpunt van 
rechtszekerheid en rechtsbedeling, te verkiezen boven een situatie waarin zij telkens inter partes en ex nunc moet 
aanvoeren en motiveren dat de bestreden wet buiten toepassing dient te worden gelaten. 
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 Bovendien betoogt de verzoekende partij dat zij, als regulator van de gasmarkt, een zo groot mogelijke 
rechtszekerheid en transparantie dient na te streven. Krachtens de Gasverordening, de Tweede Gasrichtlijn en de 
Gaswet is zij immers belast met de opdracht om de toepassing van de reglementering, inzonderheid de 
voorwaarden voor toegang tot het aardgasvervoersnet, niet alleen te controleren, maar tevens te verzekeren. 
 
 A.7.1.  De tussenkomende partij, nv « Distrigas », is van oordeel dat uit de loutere strijdigheid van een 
bepaling met het Europese gemeenschapsrecht, in zoverre die strijdigheid al voorhanden is, geen nadeel voor de 
verzoekende partij kan worden afgeleid. Overeenkomstig het beginsel van de voorrang van het Europese 
gemeenschapsrecht kan aan het gemeenschapsrecht geen afbreuk worden gedaan door enig voorschrift van 
nationaal recht. Het gemeenschapsrecht heeft voorrang op elke nationale rechtsregel en laat elke strijdige 
bepaling van de nationale wetgeving van rechtswege buiten toepassing. 
 
 De vaststelling van de verzoekende partij als zou haar aansprakelijkheid door de bestreden wet in het 
geding worden gebracht, kan volgens de nv « Distrigas » niet worden gevolgd. Indien de bestreden wet in strijd 
zou zijn met het gemeenschapsrecht heeft de CREG op grond van het beginsel van de voorrang van het 
gemeenschapsrecht de verplichting om de strijdige nationale wet buiten toepassing te laten; de CREG heeft 
hierbij geen enkele beoordelingsvrijheid. Indien de bestreden wet niet in strijd is met het gemeenschapsrecht, 
dient de CREG vanzelfsprekend de bestreden wet toe te passen; ook dit brengt haar aansprakelijkheid niet in het 
geding omdat zij in casu zowel de nationale wet als de Europese regelgeving naleeft. 
 
 A.7.2.  Ten slotte wijst de nv « Distrigas » erop dat, in zoverre er al een belang aanwezig was bij het 
indienen van het verzoekschrift, het belang niet meer actueel is. Het is vaste rechtspraak van het Hof dat het 
belang niet enkel voorhanden dient te zijn op het ogenblik waarop het verzoekschrift wordt ingediend, doch dient 
te blijven bestaan tot de uitspraak van het Hof. Op 30 november 2009 werd in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend « tot wijziging van de gaswet wat betreft de 
doorvoertarieven ». Dat wetsvoorstel beoogt « de Belgische gaswetgeving te wijzigen om die in 
overeenstemming te brengen met het Europese recht inzake de tarifering van aardgasdoorvoer van grens tot 
grens, teneinde de transparantie en stabiliteit te verzekeren die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de 
toegang tot het vervoersnet ». 
 
 Ten gevolge van dit wetsvoorstel dient te worden aangenomen dat de CREG geen actueel belang meer 
heeft. De wijzigingen die door de bestreden wet in de Gaswet worden aangebracht en die de CREG per 
hypothese ongunstig zouden kunnen raken, worden door het aanhangige wetsvoorstel opgeheven. In zoverre dat 
wetsvoorstel wet zou zijn geworden en in werking zou treden vóór de uitspraak van het Hof, dient te worden 
besloten dat het door de CREG aangevoerde belang niet actueel is en dat het beroep onontvankelijk is. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad herhaalt zijn standpunt en meent dat de CREG niet aantoont dat de bestreden wet 
haar wettelijk bepaalde bevoegdheden miskent. Bovendien kan niet worden aanvaard dat de CREG, door het 
indienen van een beroep tot vernietiging, de bedoeling kan hebben de ontstane rechtsonzekerheid te beëindigen. 
Door zogezegd op te komen voor de rechtszekerheid eist de CREG een rol op die niet in overeenstemming is met 
haar eigen handelingen; de CREG laat zelf verscheidene distributienetbeheerders in de kou staan door hun 
tarieven af te keuren zonder vervolgens zelf tarieven op te leggen. Derhalve creëert de CREG zelf een situatie 
van rechtsonzekerheid voor zowel de netbeheerders als de consument. 
 
 A.8.2.  Het belang van de CREG kan in elk geval worden betwist, daar op 18 december 2009 een akkoord 
is bereikt tussen de CREG en de nv « Fluxys » dat, in tegenstelling tot de bestreden wet, in eenvormige tarieven 
voor vervoer en doorvoer van aardgas voorziet. 
 
 
 Wat het belang van de tussenkomende partij nv « Distrigas » betreft 
 
 A.9.  De tussenkomende partij, de nv « Distrigas », is van oordeel dat zij kennelijk doet blijken van een 
belang in de zin van artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om 
tussen te komen in het onderhavige beroep tot vernietiging. 
 
 De nv « Distrigas » is de eisende partij in de zaak 2008/AR/1614 die aanhangig is voor het Hof van Beroep 
te Brussel, waarbij een beroep tot schorsing en vernietiging werd ingesteld tegen de beslissingen van 15 mei 
2008 en van 6 juni 2008 van de verzoekende partij. De kern van de betwisting is de draagwijdte van artikel 15/19 
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van de Gaswet en meer bepaald de vraag of bepaalde doorvoercontracten het stelsel van de sanctity of contracts 
kunnen genieten. Het feit dat de wetgever, met de interpretatieve bepaling in het bestreden artikel 3 van de wet 
van 10 maart 2009, de draagwijdte van artikel 15/19 van de Gaswet heeft verduidelijkt, heeft gevolgen voor de 
rechtspositie van de nv « Distrigas » in het aanhangige geschil. 
 
 Bovendien wordt door de CREG de vernietiging gevorderd van artikel 3, terwijl die bepaling de 
draagwijdte van artikel 15/19 verduidelijkt waardoor een aantal doorvoercontracten die door de voormalige 
dochteronderneming van de nv « Distrigas », « Distrigas & Co » (thans « Fluxys & Co »), gesloten werden, 
onbetwistbaar onder het principe van de sanctity of contracts vallen. 
 
 Volgens de nv « Distrigas » is de uitkomst van de zaak 2008/AR/1614 en de overige geschillen met 
betrekking tot de beslissingen van 15 mei 2008 en van 6 juni 2008 van de verzoekende partij, nog steeds voor 
haar van belang. De nv « Distrigas » heeft « Distrigas & Co » overgedragen aan de nv « Fluxys ». De 
overeenkomst inzake de aandelenoverdracht van « Distrigas & Co » aan de nv « Fluxys » voorziet in een 
prijsherzieningsclausule ten voordele van de nv « Distrigas » die van toepassing is indien de bovenvermelde 
beslissingen van de CREG worden vernietigd en hieruit een vermeerdering van de minimumwaarde van de 
verkochte transitactiviteit voortvloeit. 
 
 A.10.1.  De verzoekende partij betwist in haar memorie van antwoord de ontvankelijkheid van de 
tussenkomst van de nv « Distrigas ». Volgens de CREG beschikt de nv « Distrigas » niet over een persoonlijk 
belang. De nv « Distrigas » verwijst immers naar de beweerde impact van de bestreden wet op de toestand van 
een ander rechtssubject, namelijk « Distrigas & Co ». 
 
 De verzoekende partij stelt vast dat de nv « Distrigas » sinds 30 juni 2008 bovendien geen aandeelhouder 
meer is van « Distrigas & Co », zodat zij hoe dan ook over geen actueel belang beschikt. 
 
 A.10.2.  De verzoekende partij betwist bovendien de stelling van de nv « Distrigas » als zou zij een belang 
hebben, omdat de wetgever, met de interpretatieve bepaling in artikel 3, haar rechtstoestand in een geschil dat 
voor het Hof van Beroep te Brussel hangende is, zou verbeteren. Een dergelijk belang, dat berust op een 
manifeste schending door de wetgever van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat 
van openbare orde is, is manifest ongeoorloofd en kan derhalve geen tussenkomst in een vernietigingsberoep 
voor het Hof rechtvaardigen. 
 
 A.10.3.  De verzoekende partij wijst ten slotte erop dat de eventuele meerprijs in geval van bevestiging van 
de sanctity of contracts van de overeenkomst tussen de nv « Fluxys » en de nv « Huberator », enerzijds, en de 
nv « Distrigas » en de nv « Transfin », anderzijds, niet aan de nv « Distrigas » ten goede komt, maar wel aan de 
vroegere aandeelhouders van voormelde onderneming, namelijk « Publigas » en « GDF Suez », zoals blijkt uit 
het perscommuniqué op 30 oktober 2008 dat in het kader van de verkoop van de nv « Distrigas » aan « ENI » 
werd verspreid. 
 
 A.11.1.  In antwoord op de stelling van de CREG, meent de nv « Distrigas » dat zij een rechtmatig, 
persoonlijk en rechtstreeks belang heeft om in rechte op te komen tegen de onrechtmatige aantasting van het 
belangrijkste actief van haar vroegere dochteronderneming (« Distrigas & Co ») waarvan zij rechtstreeks en 
onrechtstreeks bijna 100 % van de aandelen bezat. De overeenkomst van 1 juli 2008 inzake de overdracht van 
aandelen « Distrigas & Co » aan de nv « Fluxys » en de nv « Huberator » voorziet immers in een 
prijsherzieningsclausule ten voordele van de nv « Distrigas » en de nv « Transfin » in bepaalde gevallen. Hierbij 
heeft de nv « Distrigas » zich niet ertoe verbonden de eventuele meerprijs als gevolg van de 
prijsherzieningsclausule door te storten aan haar voormalige aandeelhouders, noch aan enig andere 
rechtspersoon. De eventuele meerprijs zal enkel ten goede komen aan de nv « Distrigas » en de nv « Transfin ». 
 
 A.11.2.  In laatste instantie wijst de nv « Distrigas » erop dat zij zeer omvangrijke activiteiten heeft als 
aardgasleverancier. Voor de uitoefening van haar leveringsactiviteiten is zij een zeer belangrijke afnemer van 
zowel vervoer- als doorvoerdiensten. De nv « Distrigas » is ook contractpartij bij een aantal doorvoercontracten 
die het principe van de sanctity of contracts genieten op basis van artikel 15/19 van de Gaswet. Met toepassing 
van dat principe zijn op die doorvoercontracten onderhandelde tarieven en een onderhandeld systeem van 
toegang toepasselijk. Daar artikel 3 van de bestreden wet de toepassing van artikel 15/19 van de Gaswet en het 
principe van de sanctity of contracts verduidelijkt, is het belang van de nv « Distrigas » als tussenkomende partij 
manifest. 
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 A.11.3.  In tegenstelling tot wat de CREG beweert, is er, volgens de tussenkomende partij, eveneens geen 
schending van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, omdat artikel 3 van de bestreden 
wet niet de bedoeling heeft, middels retroactieve wijziging, de afloop van de hangende rechterlijke procedures te 
beïnvloeden. Artikel 3 van de bestreden wet is een louter interpretatieve bepaling; het feit dat die interpretatieve 
bepaling een invloed heeft op de hangende rechtsgedingen vloeit voort uit het wezen zelf van een interpretatieve 
wet, namelijk dat die terugwerkt tot op de datum van inwerkingtreding van de wetsbepalingen die aldus 
geïnterpreteerd worden. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.12.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 39 en 134 van de Grondwet en 
artikel 6, § 3, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat over de 
bestreden artikelen 2 en 3 van de wet van 10 maart 2009 geen overleg is gepleegd tussen de federale overheid en 
de betrokken Gewestregeringen, terwijl zulks wordt vereist door de voormelde grondwetsartikelen en artikel 6, 
§ 3, 3°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen. 
 
 A.12.2.  De CREG benadrukt dat overleg volgens de rechtspraak van het Hof verder gaat dan het inwinnen 
van louter advies, en tot doel heeft de overheid die over beslissingsmacht beschikt, te verplichten rekening te 
houden met de opvatting van de overheid of de overheden waarmee moet worden overlegd. Dat overleg moet 
derhalve plaatsvinden vóór het nemen van de uiteindelijke beslissing. Het voorgeschreven overleg moet met een 
daadwerkelijke gedachtewisseling tussen de regeringen zelf gepaard gaan, meer bepaald in het kader van het 
Overlegcomité of in het kader van een interministeriële conferentie; overleg op het niveau van ambtenaren of 
van afgevaardigden van regeringsleden volstaat, volgens de CREG niet. 
 
 De bestreden wet handelt over de grote lijnen van het nationale energiebeleid vermits zij de omzetting van 
de Tweede Gasrichtlijn betreft en een wijziging van de bepalingen van de Gaswet beoogt, die eveneens tot de 
omzetting van de Tweede Gasrichtlijn strekte. Het bestreden artikel 2 vervangt artikel 15/5quinquies van de 
Gaswet, zoals ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 1 juni 2005, en artikel 3 interpreteert artikel 15/19 van de 
Gaswet, zoals ingevoegd bij artikel 38 van de wet van 1 juni 2005. De artikelen 22 en 38 van de wet van 1 juni 
2005 vormden echter wel het voorwerp van overleg tussen de federale overheid en de betrokken 
Gewestregeringen. Volgens de verzoekende partij kan hieruit worden afgeleid dat de federale overheid zelf 
erkende dat de bepalingen van de wet van 1 juni 2005 op de « grote lijnen van het energiebeleid » betrekking 
hebben. Vervolgens citeert de verzoekende partij uit het koninklijk besluit van 27 mei 2008 tot opschorting van 
de uitvoering van de beslissing (B)080515-CDC-656G/07 van 15 mei 2008 van de CREG en stelt vast dat uit het 
feit dat die beslissing van de CREG in strijd was met « de krachtlijnen van ’s lands energiebeleid », de 
Ministerraad heeft erkend dat de aangelegenheid waarover de wet van 10 maart 2009 handelt onlosmakelijk deel 
uitmaakt van « de grote lijnen van het nationaal energiebeleid ». 
 
 A.13.1.  In hoofdorde stelt de Ministerraad dat de bestreden wet de artikelen 15/5quinquies en 15/19 van de 
Gaswet enkel preciseert en verduidelijkt. Zelfs al zou worden aanvaard dat de bestreden wet de grote lijnen van 
het nationaal energiebeleid betreft, dan nog zou er in casu geen overleg nodig zijn aangezien er geen wijziging 
wordt beoogd van de reeds uiteengezette grote lijnen van het nationale energiebeleid en er geen nieuwe 
beleidskeuzes worden doorgevoerd. 
 
 Bovendien stelt de bestreden wet de tarifaire principes van aardgas vast, waarvoor de federale overheid 
exclusief bevoegd is op grond van artikel 6, § 1, VI, tweede lid, d), van de bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen. Artikel 6, § 3, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen sluit evenwel expliciet de 
bevoegdheden opgesomd in artikel 6, § 1, VI, uit van het verplichte overleg. 
 
 A.13.2.  In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat op 18 december 1991 een 
samenwerkingsakkoord betreffende energiebeleid tot stand kwam tussen de federale overheid en de gewesten in 
het kader van de Interministeriële Conferentie Economie en Energie (ICE), dat onder meer de oprichting van de 
permanente werkgroep ENOVER tot gevolg had, waarin de samenwerking tussen de federale overheid en de 
gewesten georganiseerd wordt. In dit kader vindt regelmatig overleg plaats over internationale, Europese en 
nationale energiedossiers. De Ministerraad is daarom van oordeel dat er wel degelijk overleg wordt gepleegd 
inzake de grote lijnen van het nationaal energiebeleid. In het kader van de bestreden wet werd eveneens een 
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hoorzitting georganiseerd over het thema « transittarieven voor gas » waarbij de vertegenwoordigers van de 
CREG, « Fluxys » en « Distrigas » aanwezig waren. 
 
 A.14.1.  De verzoekende partij betwist de stelling van de Ministerraad en meent dat met de bestreden 
bepaling onmiskenbaar nieuwe rechtsregels in het leven worden geroepen. Het bestreden artikel 2 wijkt op het 
vlak van de vaststelling van de doorvoertarieven op talrijke punten af van de eerdere methodologie en verschilt 
tevens van de methodologie die aangaande de vervoerstarieven geldt. Het bestreden artikel 3 probeert, onder het 
mom van een zogenaamde « interpretatieve bepaling », het toepassingsgebied van de sanctity of contracts 
wezenlijk uit te breiden. Bovendien dient de bestreden wet geen wijziging van de grote lijnen van het nationale 
energiebeleid te beogen. De bijzondere wetgever heeft immers voorgeschreven dat overleg vereist is « over de 
grote lijnen van het nationaal energiebeleid » en niet enkel over de wijzigingen van dat beleid. 
 
 Met betrekking tot het standpunt van de Ministerraad als zou er geen overleg moeten plaatsvinden op grond 
van artikel 6, § 3, 2°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, antwoordt de CREG dat de 
bevoegdheid die door artikel 6, § 1, VII, tweede lid, van de voormelde bijzondere wet aan de federale wetgever 
wordt voorbehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 6, §§ 3 en 4, van de voormelde bijzondere wet geldt. 
Bijgevolg zal, telkens wanneer de bevoegde wetgevers een regeling aannemen die op de grote lijnen van het 
nationale energiebeleid betrekking heeft, toch voorafgaand overleg vereist zijn over de aangelegenheden in 
artikel 6, § 1, VII, ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 6, § 3, 2°. 
 
 De verzoekende partij stelt vast dat de Ministerraad zelf aanvoert dat de tarieven niet in de wet worden 
bepaald. Artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen is bijgevolg 
zelfs niet van toepassing. Bovendien beperken de bestreden bepalingen zich niet tot tarieven, maar hebben zij 
ook betrekking op de wezenlijke kenmerken van de gasmarkt. 
 
 A.14.2.  Subsidiair meent de verzoekende partij dat, indien er toch nog overleg zou hebben plaatsgevonden 
in de permanente werkgroep ENOVER, dit slechts een ambtelijke werkgroep is. Het overleg op het niveau van 
ambtenaren of van afgevaardigden van regeringsleden volstaat niet, omdat de bijzondere wetgever overleg 
tussen de federale Staat en de Gewestregeringen zelf heeft voorgeschreven. Bovendien staat niet vast dat in die 
werkgroep over de bestreden bepalingen werd overlegd, vooraleer zij werden aangenomen. Tevens toont een 
hoorzitting over het thema « transittarieven voor gas » niet aan dat over de bestreden bepalingen overleg met de 
Gewestregeringen zou hebben plaatsgevonden. 
 
 A.15.  In zijn memorie van wederantwoord benadrukt de Ministerraad dat de bestreden wet wel een 
regeling betreffende de tarieven inhoudt. De bestreden wet bepaalt de methodologie op basis waarvan de 
doorvoertarieven moeten worden vastgesteld, waardoor de bestreden wet handelt over de tarieven zonder die 
effectief vast te leggen. 
 
 Bovendien is de federale overheid exclusief bevoegd in alle aspecten van het prijzenbeleid en dus ook 
inzake de tarieven op de energiemarkt. De federale overheid dient geen overleg te plegen met de gewesten 
wanneer de federale wet betrekking heeft op de tarieven. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.16.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met de Gasverordening en met de Tweede Gasrichtlijn, doordat het bestreden artikel 2 van 
de wet van 10 maart 2009 het mogelijk maakt dat een verschillende methodologie voor de bepaling van de 
tarieven wordt gebruikt, al naargelang het tarieven voor vervoer dan wel doorvoer betreft, en voorziet in 
afwijkingsmogelijkheden bij het bepalen van doorvoertarieven. Hierdoor wordt een verschil in behandeling in 
het leven geroepen, dat niet objectief en redelijk te verantwoorden is, tussen de categorie van personen die, 
wanneer zij het aardgasvervoersnetwerk voor vervoersactiviteiten willen gebruiken, daartoe in overeenstemming 
met het Europese gemeenschapsrecht toegang krijgen en de categorie van personen die, wanneer zij hetzelfde 
aardgasvervoersnetwerk voor doorvoeractiviteiten willen gebruiken, daartoe slechts toegang krijgen onder de 
voorwaarden, die uit artikel 2 van de bestreden wet blijken, en die van het Europese gemeenschapsrecht 
afwijken. 
 
 De CREG voert aan dat er krachtens de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn geen onderscheid mag 
worden gemaakt tussen tarieven voor vervoer, enerzijds, en voor doorvoer van gas, anderzijds. Geen van beide 
bronnen van gemeenschapsrecht onderscheiden de doorvoer van het vervoer, maar leggen integendeel het 
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principe van transparantie en non-discriminatie aangaande de tarieven of aangaande de gebruikte methodologie 
voor de bepaling van de tarieven op. Voormelde principes zouden noodzakelijk ertoe moeten leiden dat een 
eenvormig tarief voor alle vervoersactiviteiten geldt. Het voorgaande blijkt niet enkel uit de Gasverordening en 
de Tweede Gasrichtlijn, maar ook uit het antwoord van Europees commissaris Piebalgs op de parlementaire 
vraag nr. E-6014/07 van 6 december 2007, het schrijven van de Europese Commissie van 18 december 2008 aan 
het Hof van Beroep te Brussel en uit de arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 10 november 2008 en 
29 juni 2009. 
 
 Daarnaast is de CREG van oordeel dat artikel 15/5quinquies, § 1, eerste lid, 1°, van de Gaswet het 
gelijkheidsbeginsel schendt omdat het de mogelijkheid biedt om de duur van toepasselijkheid van de tarieven 
contractueel te bepalen, zodat op hetzelfde ogenblik, contract per contract, verschillende tarieven toepasselijk 
zullen zijn, terwijl gebruikers van het aardgasvervoersnet onder gelijke voorwaarden voor dezelfde diensten tot 
het netwerk toegang moeten krijgen. Zowel de Raad van State, afdeling wetgeving, als de CREG hebben tijdens 
de parlementaire voorbereiding van de wet hierop gewezen. 
 
 A.16.2.  Als tweede onderdeel van het tweede middel voert de verzoekende partij aan dat 
artikel 15/5quinquies, § 1, eerste lid, 2°, junctis tweede en derde lid, het gelijkheidsbeginsel schendt omdat het in 
de mogelijkheid voorziet van een regulatoire periode voor de afzonderlijke doorvoertarieven, die langer dan vier 
jaar is, waardoor verschillende tarieven voor vervoer - geldend voor de regulatoire periode - en doorvoer van gas 
- voor een eventueel langere periode - mogelijk zijn. 
 
 Bovendien is de verzoekende partij van oordeel dat die afwijking in strijd is met de uit de Gasverordening 
en de Tweede Gasrichtlijn voortvloeiende verplichting om tarieven toe te passen die een afspiegeling zijn van de 
werkelijke kosten. Hoe langer de periode waarvoor de tarieven kunnen gelden, hoe moeilijker, zo niet 
onmogelijk het wordt om te verzekeren dat de tarieven steeds een afspiegeling van de werkelijke kosten van de 
netwerkbeheerder aangaande de vervoersactiviteit zullen zijn. Het Hof van Beroep te Brussel kwam in zijn arrest 
van 29 juni 2009 aangaande artikel 15/5nonies van de Gaswet tot hetzelfde besluit en de Raad van State, afdeling 
wetgeving, en de CREG wezen er in hun adviezen ook op. 
 
 Ten slotte is de bepaling van de regulatoire periode een onderdeel van de methodologie op grond waarvan 
de tarieven worden bepaald. Die methodologie moet door de CREG zijn goedgekeurd vóór de inwerkingtreding 
ervan, wat niet gebeurd is bij de bestreden bepaling. 
 
 A.16.3.  Als derde onderdeel van het tweede middel voert de verzoekende partij aan dat 
artikel 15/5quinquies, § 1, eerste lid, 3°, van de Gaswet het gelijkheidsbeginsel schendt doordat in een 
afwijkende regeling voor de bepaling van de billijke winstmarge wordt voorzien, die vanzelfsprekend tot een 
hoger tarief dan het vervoerstarief kan leiden en bovendien een onderdeel van de methodologie voor de bepaling 
van de tarieven is, die vóór de inwerkingtreding ervan door de CREG moet worden goedgekeurd. 
 
 A.16.4.  Als vierde onderdeel van het tweede middel wordt opgeworpen dat artikel 15/5quinquies, § 2, van 
de Gaswet het gelijkheidsbeginsel schendt doordat de mogelijkheid wordt gegeven om tarieven op grond van 
marktgerichte regelingen te bepalen, wanneer het tarieven betreft aangaande de te realiseren installaties, terwijl 
die mogelijkheid niet bestaat voor tarieven voor vervoer van gas of voor reeds bestaande installaties. Het is 
eveneens niet redelijk te verantwoorden dat wat de toegang tot te realiseren installaties betreft, steeds het hoogste 
van de tarieven moet worden toegepast. Die regeling is bovendien allerminst transparant, omdat de gebruiker van 
het aardgasvervoersnet met het oog op doorvoeractiviteiten pas na afloop van de zogenaamde marktconsultatie 
weet welk tarief zal worden toegepast. 
 
 A.17.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van oordeel dat het Hof onbevoegd is om de wetskrachtige 
normen te toetsen aan het Europese gemeenschapsrecht en bijgevolg niet bevoegd is om zich uit te spreken over 
de gegrondheid van het tweede middel. 
 
 A.17.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad in de eerste plaats van oordeel dat, hoewel het Europese 
gemeenschapsrecht geen expliciet onderscheid maakt tussen de doorvoer- en vervoersactiviteit van aardgas, dit 
niet betekent dat indien er wel een onderscheid wordt gemaakt bij het bepalen van verschillende methodes voor 
het vaststellen van tarieven, dit een schending van het Europese gemeenschapsrecht inhoudt. 
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 Bovendien kan er volgens de Ministerraad geen sprake zijn van een discriminatie omdat doorvoer en 
vervoer van aardgas twee ongelijke situaties zijn die ongelijk worden behandeld. De doorvoeractiviteit is ten 
eerste een concurrentiële activiteit op een markt van Europese grootte, terwijl er geen sprake is van een 
concurrentiële markt inzake vervoer van aardgas aangezien er in België maar één speler op de markt is. 
Vervolgens is de doorvoeractiviteit ook onderhevig aan een groter risico op het vastlopen van investeringen. Tot 
slot is de aard van de dienst van doorvoer of vervoer van aardgas eveneens verschillend. Het vervoer is 
voornamelijk gericht op de private consumptie waardoor een flexibele dienstverlening kan worden verstrekt, wat 
niet het geval is inzake doorvoer. Daarenboven berusten de aangetoonde verschilpunten die de doorvoer van 
vervoer scheiden op objectieve criteria die redelijk verantwoord zijn en bovendien pertinent zijn. 
 
 Daarnaast toont de CREG niet aan dat de duur van de toepasselijkheid van de tarieven niet contractueel 
bepaald zou mogen worden. Elke doorvoergebruiker van het netwerk heeft immers op hetzelfde ogenblik de 
mogelijkheid om in te tekenen op dezelfde dienst onder dezelfde voorwaarden. 
 
 A.17.3.  In de tweede plaats betwist de Ministerraad in zijn memorie dat het feit dat de bestreden wet in de 
mogelijkheid voorziet een regulatoire periode vast te stellen van meer dan vier jaar, strijdig zou zijn met de 
Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn. De aard van de doorvoercontracten zorgt er immers voor dat het 
noodzakelijk is die uitzondering op de gemeenrechtelijke methode toe te staan, onder meer vanwege het 
uitermate risicovolle karakter van investeringen in het doorvoernet. Het volstaat dat de CREG vóór de aanvang 
van elke regulatoire periode haar goedkeuring verleent aan een koninklijk besluit waarbij tot de verlenging van 
de regulatoire periode wordt besloten. 
 
 Daarenboven wenst de Ministerraad op te merken dat de marktgerichte tarieven ook geen afspiegeling van 
de werkelijke kosten dienen te zijn; bovendien heeft artikel 15/5quinquies, § 3, een garantie ingebouwd 
betreffende de kosten indien de contractueel vastgestelde duurtijd langer is dan de regulatoire periode. 
 
 A.17.4.  Als derde element meent de Ministerraad dat een objectief criterium wordt gehanteerd dat het 
afwijkende stelsel van de billijke winstmarge redelijk verantwoordt. De omstandigheid dat die afwijkende 
tarieven eventueel hoger kunnen liggen dan de tarieven die voortvloeien uit de cost plus methodologie is niet 
relevant. 
 
 A.17.5.  In laatste instantie merkt de Ministerraad op dat de Europese regelgeving zelf voorziet in de 
mogelijkheid tot gebruik van een marktgerichte methodologie wanneer er sprake is van een concurrentiële markt, 
zoals dit het geval is inzake doorvoer. 
 
 A.18.1.  In hoofdorde antwoordt de verzoekende partij dat de door de Ministerraad aangevoerde exceptie 
dat het Hof onbevoegd zou zijn om van het tweede middel kennis te nemen ongegrond is. Het middel kaart 
immers een welbepaald verschil in behandeling aan van de verschillende categorieën van gebruikers van het 
aardgasvervoersnet dat niet kan worden verantwoord, waardoor het gelijkheidsbeginsel wordt miskend. 
 
 A.18.2.  Subsidiair benadrukt de verzoekende partij in de eerste plaats nogmaals dat het Europese 
gemeenschapsrecht zich wel degelijk verzet tegen een onderscheiden tarifering (methodologie) voor de toegang 
tot het aardgasvervoersnet voor het verrichten van doorvoer en die dus onmogelijk kan worden verantwoord. De 
verzoekende partij citeert bovendien het persbericht van de Europese Commissie naar aanleiding van de 
inbreukprocedure ingeleid door de Europese Commissie tegen België op 8 oktober 2009. Daaruit blijkt dat de 
Europese Commissie de inbreukprocedure heeft ingeleid op grond van de vaststelling dat het gemeenschapsrecht 
momenteel geen onderscheid meer maakt tussen gastransport in het kader van doorvoer van aardgas en transport 
van gas dat bestemd is voor afnemers op het nationale grondgebied, waardoor geen ruimte wordt gelaten voor 
speciale tariefregelingen voor doorvoeractiviteiten; bijgevolg is er sprake van discriminatie tussen 
transportnetgebruikers die vanuit het oogpunt van het gemeenschapsrecht soortgelijke activiteiten ontplooien. 
 
 Bovendien verzet de verzoekende partij zich in haar memorie van antwoord tegen de door de Ministerraad 
ontwikkelde differentiecriteria en verantwoording. Ten eerste betwist de verzoekende partij dat de 
doorvoeractiviteit een concurrentiële activiteit is : de netwerkbeheerder beschikt immers over een wettelijk 
monopolie inzake de vervoersactiviteit (en dus ook inzake de doorvoeractiviteit). Ten tweede heeft het gebrek 
aan doorvoercapaciteit op Europees niveau integendeel tot gevolg dat doorvoer van aardgas een weinig 
risicovolle en zeer lucratieve activiteit is. Ten slotte zijn doorvoer en vervoer van aardgas soortgelijke 
activiteiten. Het enige element waardoor beide activiteiten zich van elkaar onderscheiden is de bestemming van 
het getransporteerde aardgas. 
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 Daarnaast betwist de verzoekende partij de verantwoording van de Ministerraad voor de mogelijkheid tot 
het contractueel bepalen van de duur van de tarieven van doorvoeractiviteiten. Ten eerste wordt de duur van de 
tarieven voor doorvoer onderhandeld en dus, in strijd met het gemeenschapsrecht, niet gereguleerd. Ten tweede 
waarborgt de bestreden regeling niet dat de gebruikers van het aardgasvervoersnet op hetzelfde ogenblik, onder 
gelijke voorwaarden voor dezelfde diensten tot het aardgasvervoersnet toegang hebben. Gebruikers van het 
aardgasvervoersnet voor doorvoeractiviteiten kunnen immers toegang krijgen tegen eerder voor een 
verschillende duur onderhandelde, verschillende tarieven, wat strijdt met het niet-discriminatiebeginsel. 
 
 A.18.3.  In de tweede plaats betwist de verzoekende partij in haar memorie van antwoord de 
verantwoording van de Ministerraad voor de afwijkende regeling die inhoudt dat de regulatoire periode voor de 
afzonderlijke doorvoertarieven, langer dan vier jaar kan zijn. Ten eerste werd het zogenaamde specifieke 
karakter van de doorvoeractiviteit reeds ontkracht. 
 
 Daarnaast is de verzoekende partij van oordeel dat het onvoldoende is dat de CREG vooraf het koninklijk 
besluit waardoor de verlenging van de regulatoire periode wordt voorgesteld, moet goedkeuren. De CREG moet 
immers, voorafgaandelijk, ten minste de tariefmethodologie kunnen goedkeuren, wat niet gebeurd is. 
 
 Wat de toepassing van de marktgerichte regelingen betreft, meent de verzoekende partij dat zulks zelfs door 
de wetgever aan de te realiseren installaties voor de toegang tot het aardgasvervoersnet voor de doorvoer 
voorbehouden werd. Hieruit kan dus geen argument op het vlak van de tarieven voor doorvoeractiviteiten, in het 
algemeen, worden geput. Bovendien is de verwijzing naar artikel 15/5quinquies, § 3, van de Gaswet irrelevant, 
omdat die bepaling enkel betrekking heeft op het geval waarin de « contractuele termijn de termijn van de 
regulatoire periode overschrijdt », terwijl het bestreden artikel 15/5quinquies, § 1, eerste lid, 2°, van de Gaswet 
voorschrijft dat de regulatoire periode langer dan vier jaar kan zijn. 
 
 A.18.4.  In de derde plaats benadrukt de verzoekende partij in haar memorie nogmaals dat de aard van de 
doorvoeractiviteit geenszins het bestaan van een onderscheiden tariefmethodologie verantwoordt, die van de 
methodologie inzake vervoerstarieven zou afwijken, wat eveneens geldt voor de component « billijke 
winstmarge » van die tarieven. Dat de bestreden regeling tot hogere tarieven aanleiding geeft, in vergelijking met 
de tarieven die voor vervoersactiviteiten gelden, wordt ook bevestigd door de analyse die de Europese 
Commissie van de bestreden bepalingen, naar aanleiding van de inbreukprocedure, heeft gemaakt. 
 
 A.18.5.  In de vierde plaats herhaalt de verzoekende partij dat de door de wetgever uitgewerkte regeling 
niet alleen aan de voorwaarden afbreuk doet die door de Europese regelgever aan de toepassing van een 
marktgerichte regeling werden verbonden, maar ook in het licht van de doelstelling niet kan worden 
verantwoord. Toelaten dat de monopolistische beheerder van het Belgische aardgasvervoersnet hogere tarieven 
kan vragen om toegang tot dat net te geven, is immers niet bevorderlijk voor de aantrekkelijkheid van België als 
doorvoerland en van zijn concurrentiepositie. De Europese Commissie onderschrijft volgens de verzoekende 
partij eveneens het standpunt dat de uitzonderingsregeling voor de toegang tot nog te realiseren installaties met 
het Europese gemeenschapsrecht strijdt. 
 
 A.18.6.  In laatste instantie stelt de verzoekende partij vast dat de Ministerraad niet ingaat op meerdere van 
de grieven die door de verzoekende partij werden aangevoerd en deze bijgevolg niet worden betwist. 
 
 Bovendien merkt de verzoekende partij op dat het door de Ministerraad aangenomen standpunt 
tegenstrijdig is met de aanpassingen van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 « betreffende de methodologie 
voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, 
de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de 
jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en 
de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen » (hierna : Algemeen Tariefbesluit) die de Ministerraad bij 
koninklijk besluit van 15 januari 2010 heeft goedgekeurd, waarbij onder meer alle bepalingen van het Algemeen 
Tariefbesluit die een onderscheid tussen doorvoer en binnenlands vervoer van aardgas maken, worden geschrapt. 
 
 A.19.1.  De Ministerraad herhaalt in zijn memorie van wederantwoord dat het Hof, volgens hem, 
onbevoegd is om kennis te nemen van het tweede middel. 
 
 A.19.2.  Subsidiair meent de Ministerraad dat doorvoer- en vervoersactiviteit twee onderscheiden 
activiteiten zijn. Immers, de doorvoer van gas gebeurt op een concurrentiële markt aangezien de doorvoer van 
gas betrekking heeft op een internationale markt. Bovendien maakt het grotere risico op het stranden van 
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investeringen een van de elementen uit die aantonen dat doorvoer- en vervoersactiviteiten twee verschillende 
activiteiten zijn. Tot slot noodzaakt de vervoersmarkt een flexibele dienstverlening. De vraag naar gas van de 
Belgische consument is afhankelijk van een aantal factoren waaronder het weer. In het kader van doorvoer van 
gas kan er geen sprake zijn van vraagschommelingen en is er een constante doorvoer van aardgas. 
 
 Volgens de Ministerraad voorziet de Europese wetgeving zelf in een onderscheiden regeling inzake de 
doorvoeractiviteit. Het principe van de sanctity of contracts is van toepassing op doorvoerovereenkomsten die 
zijn gesloten overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de richtlijn 91/296/EEG van de Raad van 31 mei 1991 
betreffende de doorvoer van aardgas via de hoofdnetten (hierna : Doorvoerrichtlijn), en niet op 
vervoersovereenkomsten. Daaruit volgt dat de Europese regelgever de doorvoeractiviteit anders benadert dan de 
vervoersactiviteit, gelet op het feit dat een uitzondering op de strikte toepassing van de regels van mededingen 
wordt toegestaan. 
 
 A.19.3.  De Ministerraad wenst nog op te merken dat het feit dat de duur van de toepassing van de tarieven 
kan onderhandeld worden, niet tot gevolg heeft dat de toegang tot het netwerk voor derden niet gereguleerd zou 
zijn. De tarieven dienen immers altijd aan de CREG te worden voorgelegd voor goedkeuring. 
 
 Vervolgens meent de Ministerraad dat de Europese regelgever zelf heeft voorzien in de mogelijkheid tot 
gebruik van een marktgerichte methodologie wanneer er sprake is van een concurrentiële markt, hetgeen de 
doorvoeractiviteit is. 
 
 Daarnaast is de Ministerraad van oordeel dat de CREG niet consequent is. Het is, volgens hem, 
onaanvaardbaar dat de CREG bij aanvang van haar memorie van antwoord stelt dat het wetsvoorstel van 
30 november 2009 haar verzoekschrift tot vernietiging niet aantast, en dan niet nalaat te verwijzen naar het 
wetsvoorstel in haar argumentatie. 
 
 
 Wat het derde middel betreft 
 
 A.20.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met de artikelen 43, 47, lid 2, 49, 55, 95 en 234 van het EG-Verdrag, het algemeen 
rechtsbeginsel inzake non-discriminatie, de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn, doordat het bestreden 
artikel 3 van de wet van 10 maart 2009 de op artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn gebaseerde 
uitzonderingsregeling inzake sanctity of contracts uitbreidt tot de contracten gesloten door de in artikel 3 van de 
bestreden wet bedoelde partijen, op grond van een interpretatieve bepaling. 
 
 Hierdoor wordt, volgens de CREG, een discriminatie in het leven geroepen tussen de medecontractanten 
van de nieuwe nv « Distrigas », van haar dochtervennootschappen en van de dochtervennootschappen van 
nv « Fluxys », omdat zij krachtens het bestreden artikel 3, onder het principe van de sanctity of contracts vallen 
en derhalve andere contractueel bepaalde prijzen voor de doorvoer moeten betalen, hoewel de voorwaarden 
daartoe, zoals vastgesteld door de artikelen 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn en 3, lid 1, van de 
Doorvoerrichtlijn niet zijn vervuld, en de personen die wel onder het toepassingsgebied van de artikelen 32, 
lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn en 3, lid 1, van de Doorvoerrichtlijn vallen omdat zij, vóór 1 juli 2004, een 
doorvoerovereenkomst met de nv « Fluxys » hebben gesloten. 
 
 De verzoekende partij merkt op dat het principe van de sanctity of contracts teruggaat op artikel 32, lid 1, 
van de Tweede Gasrichtlijn, waardoor contracten die gesloten zijn overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de 
Doorvoerrichtlijn blijven gelden en geïmplementeerd blijven overeenkomstig die richtlijn. 
 
 A.20.2.  Als eerste onderdeel van het derde middel voert de verzoekende partij aan dat de Gasverordening 
de tijdelijke uitzonderingsregeling van artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn niet heeft gehandhaafd, 
omdat zij geen afwijking bevat betreffende de bestaande doorvoerovereenkomsten. Die tijdelijke 
uitzonderingsregeling is derhalve, volgens de verzoekende partij, minstens impliciet doch zeker, door artikel 3, 
lid 1, van de Gasverordening opgeheven. 
 
 Voor zover artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn toch niet impliciet is opgeheven door de 
Gasverordening en de uitzonderingsregeling waarin is voorzien, bijgevolg nog steeds van toepassing zou zijn, 
moet, volgens de verzoekende partij, worden vastgesteld dat die bepaling van secundair gemeenschapsrecht in 
ieder geval onverenigbaar is met de bepalingen van primair gemeenschapsrecht, meer bepaald met het 
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EG-Verdrag en met de algemene beginselen. Voormeld artikel leidt volgens de verzoekende partij immers ertoe 
dat een verschil in behandeling bestaat tussen de gebruikers van het vervoersnetwerk met het oog op doorvoer, 
die zijn gebonden door een overeenkomst die wel valt onder de uitzonderingsregeling waarin is voorzien, en de 
gebruikers van het vervoersnetwerk die gebonden zijn door een overeenkomst die niet onder de 
uitzonderingsregeling valt. Een bijkomend verschil in behandeling doet zich bovendien voor tussen de 
ondernemingen die het aardgasvervoersnet gebruiken voor vervoer en die welke het aardgasvervoersnet 
gebruiken voor doorvoer. 
 
 De verzoekende partij meent dat beide verschillen in behandeling niet kunnen worden verantwoord door de 
noodzaak om eerder gesloten langetermijncontracten te vrijwaren, temeer omdat artikel 32, lid 1, van de Tweede 
Gasrichtlijn een overgangsregeling zonder beperking in de tijd blijkt te zijn. De ontstentenis van een dergelijke 
beperking houdt immers geen rekening met de context waarin de Tweede Gasrichtlijn tot stand is gekomen, te 
weten het inrichten van een interne, vrije markt. 
 
 A.20.3.  Als tweede onderdeel van het derde middel voert de verzoekende partij aan dat, voor zover 
artikel 15/19 van de Gaswet, als een woordelijke omzetting van artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn, 
verder toepasselijk zou zijn, het bestreden artikel 3 een retroactief werkende interpretatie van dat artikel 15/19 
van de Gaswet invoert. Bijgevolg wordt, volgens de CREG, niet alleen artikel 15/19 van de Gaswet 
geïnterpreteerd door de federale wetgever, maar tevens artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn, terwijl het 
Hof van Justitie, overeenkomstig artikel 234 van het EG-Verdrag, als enige bevoegd is om het EG-Verdrag uit te 
leggen. De verzoekende partij leidt hieruit af dat het niet aan een lidstaat en zijn nationale wetgever toekomt om, 
door middel van een nationale bepaling, de inhoud, zin en draagwijdte van een richtlijnbepaling uit te leggen. 
 
 Daarnaast is de verzoekende partij van oordeel dat het bestreden artikel 3 een interpretatie geeft aan het 
eerste lid van artikel 15/19 van de Gaswet die onverenigbaar is met de draagwijdte van artikel 3, lid 1, van de 
Doorvoerrichtlijn en van artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn. Het bestreden artikel breidt het principe 
van de sanctity of contracts uit tot contracten en contractpartijen die niet voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 3, lid 1, van de Doorvoerrichtlijn. De uitzonderingsregeling slaat op doorvoerovereenkomsten die 
betrekking hebben op de doorvoer van aardgas via grote netwerken en die worden onderhandeld tussen de 
verantwoordelijke entiteiten voor hogedrukgasleidingnetten en, in voorkomend geval, met de entiteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de in- en uitvoer van gas in de lidstaten. Er wordt niet betwist dat de nv « Fluxys » 
(de oude nv « Distrigas »), een verantwoordelijke entiteit is voor een hogedrukgasleiding in de zin van de 
Doorvoerrichtlijn, maar wel dat de doorvoerovereenkomsten gesloten door de nieuwe nv « Distrigas » en door de 
dochtervennootschappen van de nieuwe nv « Distrigas » of van de nv « Fluxys » voldoen aan de voorwaarden 
van artikel 3, lid 1, van de Doorvoerrichtlijn. Uit de Doorvoerrichtlijn blijkt immers dat, om als entiteit 
verantwoordelijk voor een hogedrukgasleidingnet, dan wel als een entiteit verantwoordelijk voor de in- en de 
uitvoer van aardgas, in een lidstaat, in aanmerking te komen, de naam van die entiteit moet voorkomen op een 
exhaustieve lijst, die als bijlage bij de Doorvoerrichtlijn is opgenomen. 
 
 Uit de documenten die aan de goedkeuring van de Doorvoerrichtlijn zijn voorafgegaan, blijkt dat het begrip 
« entiteit verantwoordelijk voor de in- en uitvoer van aardgas in een lidstaat » naar voren is geschoven in het 
licht van de specifieke situatie in Duitsland waar verschillende vennootschappen instonden voor de invoer en het 
vervoer van het gas. De woorden « in voorkomend geval » in artikel 3, lid 1, van de Doorvoerrichtlijn bevestigen 
alleen maar dat een dergelijke situatie geen automatisme is, doch evenwel de uitzondering, namelijk enkel in 
lidstaten waarin dergelijke entiteiten daadwerkelijk actief zijn. Bovendien zijn de betrokken entiteiten die actief 
zijn in Duitsland, wel degelijk opgenomen in de lijst in bijlage aan de Doorvoerrichtlijn, wat des te meer het 
exhaustieve karakter van die lijst aantoont. De verzoekende partij stelt vast dat wat België betreft, enkel de oude 
nv « Distrigas » (thans nv « Fluxys ») en het Belgische aardgasnetwerk zijn vermeld; noch de nieuwe 
nv « Distrigas », noch enige dochtervennootschap van de nieuwe nv « Distrigas » of nv « Fluxys » komen op 
voormelde exhaustieve lijst voor. Bijgevolg vallen de door die entiteiten gesloten doorvoerovereenkomsten niet 
onder artikel 3, lid 1, van de Doorvoerrichtlijn en kunnen zij volgens artikel 32, lid 1, van de Tweede 
Gasrichtlijn niet het principe van de sanctity of contracts genieten. 
 
 Bovendien benadrukt de verzoekende partij dat die entiteiten in België nooit als entiteit verantwoordelijk 
voor een hogedrukgasleidingnet of als entiteit verantwoordelijk voor de in- en de uitvoer van aardgas werd 
aangewezen, zodat zij zich ook niet op die hoedanigheden kunnen beroepen. Indien bijgevolg zelfs zou worden 
beweerd dat de exhaustieve lijst in de bijlage bij de Doorvoerrichtlijn geen betrekking heeft op de voor in- en 
uitvoer van gas verantwoordelijke entiteiten, dan nog zouden die entiteiten niet gelden als in België voor in- en 
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uitvoer verantwoordelijke entiteiten, vermits zij door België nooit als een dergelijk entiteit werden aangewezen. 
Zij hebben zich immers enkel ingelaten met de commercialisatie van de voor de transit beschikbare capaciteit. 
 
 De verzoekende partij stelt daarenboven vast dat tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
wet herhaaldelijk werd opgemerkt dat het bestreden artikel 3 niet met artikel 32, lid 1, van de Tweede 
Gasrichtlijn verenigbaar is, met name door de afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies, door 
tussenkomsten van parlementsleden en door de verzoekende partij zelf in de antwoorden die ze aan de bevoegde 
minister bezorgde. 
 
 A.21.1.  De Ministerraad stelt in hoofdorde dat het Hof niet bevoegd is om zich uit te spreken over de 
gegrondheid van het derde middel. In ondergeschikte orde repliceert de Ministerraad op het derde middel. 
 
 A.21.2.  De Ministerraad wijst in eerste instantie erop dat niet kan worden aanvaard dat omdat de 
Gasverordening de uitzonderingsbepaling niet uitdrukkelijk heeft opgenomen, die uitzonderingsbepaling als 
opgeheven dient te worden beschouwd. Bovendien acht de Ministerraad het Hof niet bevoegd om na te gaan of 
een Europeesrechtelijke regel in strijd is met het Europese gemeenschapsrecht. De Ministerraad is dan ook van 
oordeel dat de bestreden wet de Gasverordening niet omzet, maar onverkort toepast. 
 
 A.21.3.  De Ministerraad stelt dat om de uitzonderingsregeling van het principe van de sanctity of contracts 
te kunnen genieten, de verantwoordelijke entiteiten voor een groot hogedrukgasleidingnet en/of de 
verantwoordelijke entiteiten van in- en uitvoer van aardgas (lijst als bijlage bij de Doorvoerrichtlijn) een contract 
moeten hebben ondertekend vóór 1 juli 2004. 
 
 De Ministerraad bevestigt dat de Europeesrechtelijke lijst van de verantwoordelijke entiteiten voor een 
groot hogedrukgasleidingnet, voor wat België betreft, de nv « Distrigas » bevat. De Ministerraad wenst echter op 
te merken dat die lijst sinds 1995 niet meer werd aangepast en de Europese Commissie dan ook stelt dat indien 
wordt aangetoond door de Belgische Staat wie de opvolgers zijn van de nv « Distrigas », die conform de lijst 
worden geacht. 
 
 De Ministerraad betwist dan ook het standpunt van de verzoekende partij als zou het bestreden artikel 3 de 
Tweede Gasrichtlijn interpreteren. Artikel 15/19 van de Gaswet zet de Tweede Gasrichtlijn om en het bestreden 
artikel 3 preciseert die bepaling aan de hand van de reële situatie van de doorvoeractiviteit in België. 
 
 A.21.4.  De Ministerraad doet opmerken dat er geen sprake is van discriminatie. In eerste instantie heeft de 
Europese regelgever uitdrukkelijk beslist dat een uitzonderingsregeling dient te bestaan ten voordele van 
historische contracten gesloten volgens de Doorvoerrichtlijn. Daarenboven wordt de uitzonderingsregeling in de 
tijd beperkt, aangezien zij enkel de overeenkomsten betreft die gesloten werden vóór 1 juli 2004, en dit tot het 
verstrijken van de duur van die overeenkomsten. De Ministerraad besluit dan ook dat de Europese regelgever 
bijgevolg van oordeel was dat er in casu sprake was van een objectief onderscheid tussen historische en niet-
historische overeenkomsten, dat de verschillende behandeling pertinent was om het beoogde doel te bereiken en 
dat het evenredigheidsbeginsel gerespecteerd werd. 
 
 A.21.5.  Tot slot merkt de Ministerraad op dat hij de verzoekende partij niet kan volgen wanneer zij stelt 
dat tarieven voor doorvoer gesloten op basis van de uitzonderingsregel van het principe van de sanctity of 
contracts veel hoger zullen zijn dan de gereguleerde tarieven. Het betreft immers historische contracten die 
bijgevolg geen nieuwe tarieven invoeren. Bovendien kan er geen sprake van een discriminatie zijn, aangezien 
beide partijen tot een overeenkomst zijn gekomen betreffende de tarieven. Evenmin is volgens de Ministerraad 
een vergelijking mogelijk tussen de overeenkomsten die tot stand kwamen volgens het oude stelsel en die welke 
tot stand komen volgens het huidige stelsel. Daarenboven is de Ministerraad van oordeel dat het belangrijk is dat 
gesloten overeenkomsten niet willekeurig ter discussie worden gesteld aangezien dit het noodzakelijke 
vertrouwen zou schaden van de marktspelers in de Belgische markt. Dit vertrouwen is immers cruciaal om de rol 
van België als draaischijf van de gasdoorvoer te handhaven en aldus maximaal bij te dragen tot de 
bevoorradingszekerheid van het land. 
 
 A.22.1.  De nv « Distrigas » betoogt in eerste instantie dat de Gasverordening niet tot doelstelling had de 
Tweede Gasrichtlijn op te heffen of het stelsel van het principe van de sanctity of contracts ongedaan te maken. 
De doelstelling van de Gasverordening was de nog bestaande belemmeringen uit de weg te ruimen door middel 
van een hele reeks uniforme technische regels. Daarenboven legt de Gasverordening bijkomende en aanvullende 
regels op zonder evenwel afbreuk te doen aan de bepalingen vervat in de Tweede Gasrichtlijn. Indien de 
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Europese wetgever zou hebben gewild dat artikel 3, lid 1, van de Gasverordening de toepassing ongedaan zou 
maken van de sanctity of contracts op de bestaande doorvoercontracten, dan zou artikel 32, lid 1, in die zin zijn 
gewijzigd, wat evenwel niet is gebeurd. Voormelde bepaling geldt bijgevolg nog steeds. 
 
 A.22.2.  Vervolgens voert de nv « Distrigas » aan dat de verzoekende partij zelfs tegen de Europese 
regelgever ingaat door te stellen dat artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn afbreuk doet aan het primaire 
gemeenschapsrecht omdat het strijdig zou zijn met het niet-discriminatiebeginsel door een uitzonderingsregeling 
te handhaven voor onbepaalde en onbeperkte duur. Volgens de nv « Distrigas » is het overduidelijk dat de 
uitzonderingsregeling een tijdelijke overgangsmaatregel is die enkel toepasselijk is op een welbepaalde categorie 
van contracten gesloten vóór een welbepaalde datum en die zal gelden totdat de termijn van die contracten is 
verstreken. De nv « Distrigas » betwist dan ook dat de overgangsmaatregel onbepaald en onbeperkt is, zoals de 
verzoekende partij stelt. 
 
 Het verschil in behandeling kan, volgens de nv « Distrigas », worden gerechtvaardigd op grond van het 
algemene principe van de sanctity of contracts uit het overgangsrecht, dat bepaalt dat een nieuwe regelgeving 
niet ingrijpt op bestaande contracten en die bestaande contracten verder onder de oorspronkelijke voorwaarden 
kunnen worden uitgevoerd totdat ze zijn uitgedoofd. Zo wordt de contractuele zekerheid en de 
bevoorradingszekerheid niet in het gedrang gebracht door nieuwe regelgeving. De nv « Distrigas » besluit dat 
voor zover er een verschil in behandeling zou zijn, dat verschil bijgevolg proportioneel en gerechtvaardigd is. 
Bovendien komt het enkel toe aan het Hof van Justitie om zich uit te spreken over de beweerde ongeldigheid van 
de Tweede Gasrichtlijn. 
 
 A.22.3.  De nv « Distrigas » stelt ten slotte dat, enerzijds, de door de wet geviseerde partijen wel onder het 
toepassingsgebied kunnen vallen van het principe van de sanctity of contracts en, anderzijds, dat de vermeende 
discriminatie niet wordt aangetoond. 
 
 De nv « Distrigas » meent dat de stelling van de verzoekende partij erop neerkomt dat er een discriminatie 
zou bestaan tussen, enerzijds, de medecontractanten wier contracten onder het principe van de sanctity of 
contracts vallen en die dus mogelijkerwijs hogere onderhandelde tarieven moeten betalen en, anderzijds, de 
medecontractanten wier contracten onder het principe van de sanctity of contracts vallen en die dus - eveneens - 
eventuele hogere onderhandelde tarieven moeten betalen. De nv « Distrigas » komt dan ook tot het besluit dat 
beide categorieën in essentie gelijk worden behandeld, wat bovendien wordt bevestigd door de verzoekende 
partij, en dat er bijgevolg geen discriminatie is. 
 
 Daarnaast slaagt de verzoekende partij er niet in de zogenaamde verschillende categorieën duidelijk af te 
bakenen. Het feit dat door medecontractanten doorvoercontracten werden gesloten met ofwel de oude 
nv « Distrigas » (thans de nv « Fluxys ») of met een toenmalige dochteronderneming van de nv « Distrigas » die 
de gecontracteerde doorvoercapaciteit verder ter beschikking stelde op de secundaire markt, is niet het gevolg 
van een verschillende behandeling van verschillende categorieën medecontractanten, maar is louter het gevolg 
van het tijdstip waarop die contracten werden gesloten. Bijgevolg zijn er, volgens de nv « Distrigas », 
medecontractanten die in de beide door de verzoekende partij onderscheiden categorieën zullen voorkomen, 
omdat ze over verschillende perioden doorvoercontracten hebben gesloten zowel met de oude nv « Distrigas » 
(thans de nv « Fluxys ») als met een dochteronderneming van de nv « Distrigas » of de nv « Fluxys ». 
 
 A.22.4.  De nv « Distrigas » betwist vervolgens dat de bestreden wet tot gevolg heeft dat de draagwijdte 
van het principe van de sanctity of contracts, zoals vervat in artikel 15/19 van de Gaswet, wordt uitgebreid tot de 
contracten gesloten door partijen die niet onder het personele toepassingsgebied van de bepaling vervat in 
artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn kunnen vallen. De overgangsbepaling van de Tweede Gasrichtlijn 
heeft betrekking op doorvoercontracten die worden onderhandeld tussen, enerzijds, de entiteiten die in de 
lidstaten verantwoordelijk zijn voor de hogedrukgasleidingnetten, waarvan de lijst is opgenomen als bijlage bij 
de Doorvoerrichtlijn, en, anderzijds, « in voorkomend geval », de entiteiten die in de lidstaten verantwoordelijk 
zijn voor de invoer en uitvoer van aardgas. De identiteit van die laatste categorie wordt niet in de bijlage bij de 
Doorvoerrichtlijn opgenomen. Artikel 2 van de Doorvoerrichtlijn specificeert immers dat enkel de entiteiten 
verantwoordelijk voor het netwerk opgesomd worden in de bijlage en niet de entiteiten voor de in- en uitvoer. De 
nv « Distrigas » meent dat het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 10 november 2008 tot hetzelfde 
besluit is gekomen. 
 
 De nv « Distrigas » bevestigt dat de oude nv « Distrigas » (thans de nv « Fluxys ») wordt vermeld in de 
bijlage bij de Doorvoerrichtlijn en dat die bijgevolg wordt gekwalificeerd als een entiteit verantwoordelijk voor 
het Belgische hogedrukgasleidingnet. Daarnaast kon « Distrigas & Co », op het moment dat het 
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doorvoercontracten afsloot, wel worden beschouwd als een entiteit verantwoordelijk voor in- en uitvoer van 
aardgas. Op basis van een aantal contracten was « Distrigas & Co » verantwoordelijk voor de invoer en doorvoer 
van hoeveelheden aardgas in het Belgische netwerk, waardoor « Distrigas & Co » voldoet aan de definitie. Er 
kan ook niet worden beweerd dat de term « lichamen verantwoordelijk voor de in- en uitvoer » enkel van 
toepassing zou zijn op Duitse lichamen, zoals de verzoekende partij beweert. In eerste instantie kan dit volgens 
de nv « Distrigas » niet uit de voorbereidende werken worden afgeleid. De Commissie heeft immers enkel 
vastgesteld dat er meerdere belangrijke Duitse lichamen zijn en heeft dit vervolgens juridisch erkend door 
meerdere Duitse lichamen op te nemen in de lijst van verantwoordelijke lichamen voor een net. Hieruit kan 
evenwel niet worden afgeleid dat de Commissie stelde dat enkel in Duitsland lichamen verantwoordelijk voor in- 
en uitvoer bestonden. Daarenboven is elke richtlijn volgens artikel 249 van het EG-Verdrag verbindend ten 
aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, tenzij er een expliciete 
uitzondering voor een welbepaalde lidstaat is opgenomen, wat niet het geval is. De nv « Distrigas » stelt dan ook 
dat, zelfs indien op het moment van de goedkeuring van de Doorvoerrichtlijn in 1991 enkel Duitse lichamen 
verantwoordelijk voor in- en uitvoer zouden hebben bestaan, dit niet kan beletten dat « Distrigas & Co », op het 
moment van de sluiting van het « VTN-contract » in 1998, voldeed aan de omschrijving en dat zij bijgevolg 
eveneens als een dergelijke entiteit dient te worden beschouwd. Iedere andere interpretatie zou, volgens de 
nv « Distrigas », het normatieve karakter van de richtlijn en de rechtszekerheid schenden. 
 
 De nv « Distrigas » stelt overigens vast dat door de verzoekende partij, na de splitsing van de oude 
nv « Distrigas » in de nv « Fluxys » en de nieuwe nv « Distrigas » in 2001, « Distrigas & Co » 
(dochtermaatschappij van de nieuwe nv « Distrigas ») als entiteit verantwoordelijk voor in- en uitvoer werd 
beschouwd, en dit zelfs voorop werd gesteld door de CREG als voorwaarde voor de economische 
overlevingskansen van de nieuwe nv « Distrigas ». De nv « Distrigas » is dan ook van oordeel, dat aangezien de 
Doorvoerrichtlijn dateert van 1991 en bij de splitsing in 2001 dus reeds dezelfde regels en definities aangaande 
doorvoer golden als nu, de verzoekende partij thans niet, zonder zichzelf tegen te spreken, kan beweren dat 
« Distrigas & Co » geen entiteit is die verantwoordelijk is voor in- en uitvoer. Bovendien wordt nergens in de 
richtlijn bepaald dat een dergelijk lichaam verantwoordelijk voor in- en uitvoer door de lidstaten dient te worden 
aangewezen. 
 
 A.23.1.  De verzoekende partij antwoordt dat zij de door de Ministerraad opgeworpen exceptie van 
onbevoegdheid van het Hof ongegrond acht. 
 
 A.23.2.  De bewering van de Ministerraad als zou het niet opgaan te stellen dat aangezien de 
Gasverordening de uitzonderingsbepaling niet uitdrukkelijk opneemt, deze als opgeheven dient beschouwd te 
worden, kan volgens de CREG niet worden aanvaard, daar de Ministerraad het nalaat die stelling te 
onderbouwen. 
 
 A.23.3.  De verzoekende partij is van oordeel dat de tussenkomende partij uitgaat van een verkeerde 
veronderstelling; zij heeft nooit beweerd dat de Gasverordening ertoe zou strekken de Tweede Gasrichtlijn 
volledig op te heffen, maar enkel dat artikel 3, lid 1, van de Gasverordening geen ruimte laat voor een 
discriminerende toegang tot het aardgasvervoersnet. 
 
 De verzoekende partij herhaalt dat artikel 16 van de Gasverordening bepaalt dat het niet van toepassing is 
op een aantal bepalingen van de Tweede Gasrichtlijn, maar die bepaling verwijst niet naar artikel 32, lid 1, van 
de Tweede Gasrichtlijn. Bijgevolg zijn alle beginselen van de Gasverordening integraal op door artikel 32, lid 1, 
van de Tweede Gasrichtlijn geviseerde overeenkomsten van toepassing, zodat de uitzonderingsregeling intussen 
is opgeheven. Tevens is artikel 3, lid 1, van de Gasverordening rechtstreeks van toepassing in de nationale 
rechtsorde en dus dient iedere ermee strijdige nationale bepaling op grond van de voorrang van het 
gemeenschapsrecht te worden vernietigd of minstens buiten toepassing te worden gelaten. 
 
 De CREG besluit dat uit de bepalingen en de finaliteit van de Gasverordening, met name het opleggen van 
gereguleerde tarieven die kostenafspiegelend zijn, blijkt dat zij onverenigbaar is met de voorheen ingevoerde 
uitzonderingsregeling die voor onderhandelde tarieven ruimte laat die niet noodzakelijk de kosten, maar veeleer 
de wil van de partijen en hun wederzijdse toestemming bij de overeenkomst weerspiegelen. In dat verband is de 
sanctity of contracts een van de resterende belemmeringen voor de voltooiing van een interne markt. 
 
 A.23.4.  De verzoekende partij bevestigt dat het Hof niet bevoegd is om na te gaan of een 
Europeesrechtelijke regel strijdig is met het Europese gemeenschapsrecht, zoals gesteld door zowel de 
Ministerraad als de nv « Distrigas ». Vandaar dat zij het Hof heeft verzocht bepaalde prejudiciële vragen te 
stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
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 A.23.5.  De CREG is van oordeel dat het standpunt van de Ministerraad inzake het personele 
toepassingsgebied van de Doorvoerrichtlijn weinigzeggend is. De Ministerraad doet niet blijken of hij van 
oordeel is dat zowel de verantwoordelijke lichamen voor een groot hogedrukleidingnet als de verantwoordelijke 
lichamen van in- en uitvoer van aardgas op de lijst van de Doorvoerrichtlijn (cumulatief) moeten voorkomen 
(« en »), dan wel of het volstaat dat een van beide entiteiten in die lijst wordt opgesomd (« of »). Er dient, 
volgens de CREG, te worden benadrukt dat alle ondernemingen en dochtervennootschappen mogelijkerwijs wel 
een band hebben met de oude nv « Distrigas » en/of met haar rechtsopvolger, de nv « Fluxys », maar dat zij niet 
op de exhaustieve lijst van de Doorvoerrichtlijn voorkomen en dus geen entiteiten verantwoordelijk voor een 
hogedrukgasleiding zijn. Zij stelt eveneens vast dat de exclusiviteit van de lijst, zowel wat betreft de entiteiten 
verantwoordelijk voor een hogedrukgasleiding als de entiteiten verantwoordelijk voor de in- en uitvoer, 
inmiddels ook door de Europese Commissie is bevestigd, in het kader van haar ingebrekestelling van de 
Belgische Staat. 
 
 De verzoekende partij betwist nogmaals dat « Distrigas & Co » en de nieuwe nv « Distrigas » op het 
ogenblik van het sluiten van de contracten van 1998 en 2000 konden worden gekwalificeerd als entiteiten 
verantwoordelijk voor de in- en uitvoer. Zelfs al zou worden aangenomen dat de lijst in bijlage bij de 
Doorvoerrichtlijn niet die entiteiten viseert, dan nog is op te merken dat de rol van « Distrigas & Co » de facto 
beperkt is gebleven tot de commercialisering van de doorvoercapaciteit op het Belgisch grondgebied. Bovendien 
vereist artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn dat ten minste één van de partijen bij het contract een 
lichaam is dat verantwoordelijk is voor een groot aardgasnet en dat de doorvoer door een dergelijk lichaam 
wordt uitgevoerd. De doorvoer kan bijgevolg niet worden uitgevoerd door een lichaam dat verantwoordelijk is 
voor de in- en uitvoer volgens artikel 2 van de Doorvoerrichtlijn. 
 
 Bovendien vereist artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn juncto artikel 3, lid 3, van de 
Doorvoerrichtlijn dat de Commissie en de betrokken nationale autoriteiten in kennis worden gesteld van de 
sluiting van een doorvoerovereenkomst. De verzoekende partij stelt vast dat de overeenkomsten van 1998 en 
2000 nooit als doorvoerovereenkomsten in de zin van de Doorvoerrichtlijn werden aangemeld. 
 
 A.23.6.  De verzoekende partij besluit dat de Europese Commissie eveneens van oordeel is dat het 
bestreden artikel 3 van de wet van 10 maart 2009 manifest strijdig is met artikel 32, lid 1, van de Tweede 
Gasrichtlijn. Daarnaast dient ook te worden vastgesteld dat de Belgische wetgever inmiddels heeft erkend dat het 
bestreden artikel 3 met het Europese gemeenschapsrecht strijdt. 
 
 A.24.1.  De Ministerraad herhaalt in zijn memorie van wederantwoord dat het Hof niet bevoegd is om 
kennis te nemen van het derde middel. 
 
 A.24.2.  Volgens de Ministerraad heeft de Europese regelgever uitdrukkelijk in de Tweede Gasrichtlijn 
beslist dat er een uitzonderingsregeling dient te bestaan ten voordele van de historische contracten gesloten 
volgens de Doorvoerrichtlijn. Die contracten gesloten vóór 1 juli 2004 en de erin bepaalde tarieven blijven 
gelden tot het einde van de duur van het contract. De uitzonderingsregeling wordt in die mate beperkt aangezien 
zij enkel de overeenkomsten betreft die werden gesloten vóór 1 juli 2004, en dit tot het verstrijken van de duur 
van die overeenkomsten. Derhalve is de Europese regelgever zelf van mening dat er sprake is van een objectief 
onderscheid tussen historische en niet-historische overeenkomsten, dat het verschil in behandeling pertinent is 
om het door de Europese regelgever beoogde doel te bereiken en dat het evenredigheidsbeginsel wordt 
gerespecteerd. 
 
 Aangaande het exhaustieve karakter van de lijst in de bijlage bij de Tweede Gasrichtlijn heeft de Europese 
Commissie niet uitgesloten dat aanpassingen van de lijst mogelijk zijn. Daarenboven nemen rechtsgeleerde 
auteurs aan dat doorvoerovereenkomsten, gesloten in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van de 
Doorvoerrichtlijn, doorvoerovereenkomsten in de zin van artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn blijven 
wanneer één of alle contractpartijen vervangen worden. In dezelfde lijn ligt de redenering dat, gelet op het feit 
dat verscheidene ondernemingen die reeds bestonden vóór de aanneming van de gasrichtlijnen nadien hun 
leverings- en doorvoeractiviteiten ontvlochten en doorgegeven hebben aan andere bedrijven zonder dat hierdoor 
nieuwe overeenkomsten gesloten werden met betrekking tot die activiteiten, de rechten en plichten van 
doorvoerovereenkomsten gesloten overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de Doorvoerrichtlijn blijven gelden. 
 
 A.25.1.  Volgens de tussenkomende partij had de Gasverordening niet tot doel, zoals de CREG beweert, de 
Tweede Gasrichtlijn op te heffen of het stelsel van de sanctity of contracts ongedaan te maken. De doelstelling 
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was de nog bestaande belemmeringen, die niet reeds door de Tweede Gasrichtlijn waren opgeheven, uit te weg te 
ruimen door middel van een hele reeks uniforme technische regels. 
 
 De Gasverordening heft de Tweede Gasrichtlijn niet impliciet op, maar vult die aan. Het beste bewijs 
daarvoor wordt geleverd door de richtlijn 2009/73/EG (de Derde Gasrichtlijn), die expliciet bepaalt dat de 
Tweede Gasrichtlijn wordt opgeheven met ingang van 3 maart 2011. 
 
 A.25.2.  Ook de tussenkomende partij is van oordeel dat de geldigheid van het stelsel van de sanctity of 
contracts gebonden is aan de duurtijd van de contracten die eronder vallen. Die contracten zullen uiteindelijk 
uitdoven en daarmee meteen ook de uitzonderingsregeling. 
 
 A.25.3.  De tussenkomende partij meent dat het verschil in behandeling waarnaar de CREG verwijst niet 
het gevolg is van een verschillende behandeling van categorieën van personen maar het gevolg is van het tijdstip 
waarop de doorvoercontracten worden gesloten, rekening houdend met het geldende regulatoire kader op het 
moment van de afsluiting van de contracten. 
 
 Het verschil in behandeling tussen historische contracten gesloten vóór 1 juli 2004 en contracten gesloten 
na 1 juli 2004 houdt geen discriminatie in. Bovendien is die verschillende behandeling van contracten reeds 
vervat in artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn. Die bepaling werd met de wet van 1 juni 2005 reeds 
omgezet in artikel 15/19, eerste lid, van de Gaswet. De volgens de CREG discriminerende behandeling van 
contracten is dus het gevolg van de omzetting van de Tweede Gasrichtlijn en vloeit dus niet voort uit de 
bestreden wet. 
 
 A.25.4.  De stelling van de CREG als zou de lijst in de bijlage bij de Doorvoerrichtlijn een exhaustieve lijst 
zijn, kan, volgens de tussenkomende partij, niet worden aanvaard. Immers, in dat geval zou het 
toepassingsgebied van de richtlijn 91/296/EEG volledig worden uitgehold, terwijl het net de bedoeling van die 
richtlijn was om contractpartijen een niet-discriminatoir onderhandeld recht op doorvoer te garanderen en om dat 
van toepassing te maken op zo ruim mogelijk omschreven partijen en doorvoercontracten. 
 
 
 Wat het vierde middel betreft 
 
 A.26.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 34 van de Grondwet, met de artikelen 10, 12, 234 en 249 van het EG-Verdrag, 
met het beginsel van de hiërarchie der normen, met het beginsel van de voorrang van het Europese 
gemeenschapsrecht, met de Gasverordening, met de Tweede Gasrichtlijn en met het algemeen beginsel van de 
rechtszekerheid, doordat het bestreden artikel 2 van de wet van 10 maart 2009 de CREG verplicht te handelen op 
een wijze die strijdig is met het Europese gemeenschapsrecht, terwijl de CREG als regulator de toepassing van 
dat Europese gemeenschapsrecht, dat immers voorrang heeft op het interne recht, dient te verzekeren. 
 
 Op grond van artikel 34 van de Grondwet werden soevereiniteitsbevoegdheden overgedragen door de 
Belgische Staat aan de Europese Gemeenschap en Unie, die de Europese rechtsorde hebben gevormd. Die 
Europese rechtsorde vooronderstelt de voorrang van het Europese gemeenschapsrecht, wat door het Hof van 
Justitie op grond van onder meer de artikelen 10 en 12 van het EU-Verdrag als een basisbeginsel van het 
Europese gemeenschapsrecht werd erkend. Die voorrang impliceert dat de CREG het Europese 
gemeenschapsrecht toepast, en, indien nodig, alle andere normen die met het Europese gemeenschapsrecht 
strijdig zijn buiten toepassing laat, zo niet kan haar aansprakelijkheid in het geding worden gebracht. 
 
 De wetgever heeft evenwel de verzoekende partij anders behandeld dan de andere administratieve 
overheden, inzonderheid de regulatoren, die met een toezichtsopdracht zijn belast, omdat die niet bij wet worden 
verplicht om in strijd met het Europese gemeenschapsrecht te handelen zodat hun aansprakelijkheid daardoor 
niet in het geding kan worden gebracht. Een dergelijk verschil in behandeling kan volgens de verzoekende partij 
des te minder worden verantwoord ten aanzien van een administratieve overheid, zoals de verzoekende partij, die 
geen jurisdictionele bevoegdheid heeft en die niet over de mogelijkheid beschikt om zelf een prejudiciële vraag 
te stellen aan het Hof van Justitie. 
 
 A.26.2.  De rechtszekerheid vereist volgens de verzoekende partij dat een wet, waarvan de strijdigheid met 
het Europese recht wordt vastgesteld, meteen uit de rechtsordening wordt verwijderd krachtens een 
vernietigingsarrest dat erga omnes en ex tunc geldt. 
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 A.27.1.  In hoofdorde verwijst de Ministerraad naar zijn exceptie van onbevoegdheid van het Hof wat 
betreft de toetsing van de wetskrachtige normen aan het Europese gemeenschapsrecht. De Ministerraad acht het 
Hof dan ook niet bevoegd om zich uit te spreken over de gegrondheid van dat middel. 
 
 A.27.2.  In ondergeschikte orde merkt de Ministerraad in eerste instantie op dat de verzoekende partij de 
strijdigheid van de bestreden wet met het Europese gemeenschapsrecht niet aantoont. Indien dit evenwel toch het 
geval zou zijn, dient de verzoekende partij, zoals zij zelf al stelde, de wet buiten toepassing te laten. De 
Ministerraad is dan ook van oordeel dat er geen sprake is van discriminatie tussen verschillende 
overheidsinstanties, aangezien geen enkele overheidsinstantie verplicht kan worden wetten in strijd met het 
Europese gemeenschapsrecht toe te passen. 
 
 A.28.1.  De verzoekende partij herhaalt dat zij de exceptie van de Ministerraad ongegrond acht. De 
verzoekende partij stelt dat aangezien zij aanvoert dat het gelijkheidsbeginsel wordt miskend, zij het op grond 
van bepalingen van primair en secundair gemeenschapsrecht die België binden, het Hof bevoegd is om van dat 
middel kennis te nemen. 
 
 A.28.2.  De verzoekende partij merkt op dat de Ministerraad geen acht slaat op de grief van de verzoekende 
partij, dat zelfs indien zij de bestreden wet wegens haar onverenigbaarheid met het voorranghebbende 
gemeenschapsrecht buiten toepassing kan laten, de rechtszekerheid nog steeds vereist dat een met het Europese 
recht strijdige wet, meteen uit de rechtsordening moet worden verwijderd krachtens een vernietigingsarrest dat 
erga omnes en ex tunc geldt. 
 
 A.29.  In antwoord op de verzoekende partij doet de Ministerraad opmerken dat niet vaststaat dat de 
bestreden wet strijdig is met het Europese gemeenschapsrecht waardoor het ook niet vaststaat dat de CREG 
terecht een vernietigingsberoep heeft ingesteld. 
 
 
 Wat het vijfde middel betreft 
 
 A.30.1.  Het vijfde middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en/of het beginsel van de rechtsstaat en van 
het beginsel van de voorrang van het Europese gemeenschapsrecht, doordat het bestreden artikel 2 strijdig zou 
zijn met een rechterlijke beslissing, en daarenboven de eerbiediging ervan zou verhinderen. 
 
 A.30.2.  De verzoekende partij stelt dat hoewel de verplichting om aan een rechterlijke beslissing 
uitvoering te geven niet expressis verbis in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
wordt gewaarborgd, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die verplichting wel heeft erkend, zoals in 
de zaak Hornsby t. Griekenland en Burdov t. Rusland. Bovendien wordt die verplichting meer en meer 
gekwalificeerd als een rechtsstatelijke vereiste. 
 
 De verzoekende partij is vervolgens van mening dat de verplichting uit hoofde van artikel 6.1 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens om aan rechterlijke beslissingen uitvoering te geven, in het licht 
van de verplichting van de lidstaat om aan het Europese gemeenschapsrecht voorrang te geven, inhoudt dat de 
nationale wetgever de uitvoering van een rechterlijke beslissing niet mag verhinderen door een wet aan te nemen 
die met een rechterlijke beslissing die het Europese gemeenschapsrecht toepast, strijdig is. Het Hof van Beroep 
te Brussel heeft op 10 november 2008 beslist dat de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn niet toelaten dat 
onderscheiden tarieven voor de doorvoer van aardgas, enerzijds, en voor het vervoer van aardgas, anderzijds, 
worden bepaald. De CREG stelt evenwel vast dat de bestreden wet een onderscheiden tarief toelaat en 
bekrachtigt, waardoor wordt verhinderd uitvoering te geven aan een rechterlijke beslissing. Dat het Hof van 
Beroep te Brussel enkel de vordering tot schorsing behandelde en slechts in eerste instantie uitspraak deed over 
de strijdigheid met het Europese gemeenschapsrecht van een onderscheiden tarief voor doorvoeractiviteiten, doet 
volgens de verzoekende partij evenwel geen afbreuk aan de gegrondheid van het middel. Dit bevestigt immers 
alleen maar dat het Hof van Beroep te Brussel reeds op het eerste gezicht een dergelijke strijdigheid vaststelde. 
 
 A.31.1.  De Ministerraad verwijst in hoofdorde nogmaals naar de door hem aangevoerde exceptie van 
onbevoegdheid van het Hof, wat betreft de toetsing van wetskrachtige normen aan het Europese 
gemeenschapsrecht. 
 
 A.31.2.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van oordeel dat de bestreden wet geen enkel gevolg 
heeft aangaande de uitvoering van het arrest van 10 november 2008. Het arrest schorst immers enkel de 
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beslissingen van de verzoekende partij van 15 mei 2008 en 6 juni 2008, maar verzet zich niet tegen het principe 
van een gedifferentieerde behandeling in objectief verschillende situaties. 
 
 A.31.3.  Tot slot merkt de Ministerraad op dat indien de verzoekende partij een nieuwe beslissing over de 
doorvoertarieven kan nemen zonder daarbij de uitvoering van het schorsingsarrest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 10 november 2008 te verhinderen, zoals vastgesteld in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 29 juni 2009, niet valt in te zien waarom de wetgever dat niet zou kunnen doen. 
 
 A.32.1.  De verzoekende partij antwoordt dat het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 10 november 
2008 ontegensprekelijk en uitgebreid heeft gemotiveerd waarom het onderscheid tussen doorvoertarieven en 
vervoerstarieven niet kan worden aangenomen. De verzoekende partij acht het dan ook onbetwistbaar dat de 
wetgever de uitvoering van het arrest heeft verhinderd, door een regeling op te leggen waarbij de tarieven voor 
de toegang tot het aardgasvervoersnet voor doorvoeractiviteiten op grond van een onderscheiden methode tot 
stand komen, afwijkend van het stelsel dat voor de tarieven voor vervoersactiviteiten geldt. 
 
 De verzoekende partij verwijst ook naar de ingebrekestelling door de Europese Commissie waarbij die stelt 
dat ondanks duidelijke aanwijzingen van de Europese Commissie en het Hof van Beroep te Brussel, de wet van 
10 maart 2009 door de bevoegde nationale instanties toch is vastgesteld. 
 
 A.32.2.  De verzoekende partij betwist tot slot het argument dat de Ministerraad afleidt uit het arrest van het 
Hof van Beroep van 29 juni 2009. De verzoekende partij antwoordt dat uit het arrest enkel kan worden afgeleid 
dat het Hof meent dat de verzoekende partij de bevoegdheid heeft om zelf een beslissing tot vaststelling van 
voorlopige tarieven te nemen, zodat zij niet over het vereiste belang beschikt om een voorlopige maatregel te 
vorderen, wat de verzoekende partij evenwel zelf betwist. Hieruit kan volgens de verzoekende partij evenwel 
niet worden afgeleid dat de wetgever de bevoegdheid zou hebben om een beslissing te nemen over (voorlopige) 
doorvoertarieven, zoals de Ministerraad lijkt te beweren. Bovendien legt de wetgever precies op dat de tarieven 
voor doorvoeractiviteiten en vervoersactiviteiten wel volgens een verschillende methodologie tot stand kunnen 
komen, wat elke beslissing door de verzoekende partij waarbij, ter uitvoering van het arrest van 10 november 
2008 van het Hof van Beroep, geen onderscheid wordt gemaakt tussen bovengenoemde activiteiten, onmogelijk 
maakt. 
 
 A.33.  De Ministerraad wenst nogmaals te benadrukken dat de zaak voor het Hof van Beroep een verzoek 
tot schorsing en nietigverklaring van twee beslissingen van de CREG betreft. Het arrest van 10 november 2008 
schorst de beslissingen van de CREG en stelt dat de daaruit voortvloeiende situatie waarin « Fluxys » en 
« Segeo » ontsnapten aan gecontroleerde tarieven zo snel mogelijk verholpen diende te worden. De bestreden 
wet heeft in geen enkel opzicht tot gevolg dat het arrest van 10 november 2008 niet kan worden uitgevoerd, 
omdat de geschorste beslissingen van de CREG niet terug van toepassing zijn. Bovendien spreekt het arrest zich 
niet uit over de grond van de zaak, maar worden enkel de beslissingen geschorst. 
 
 Tevens is de Ministerraad van mening dat het feit dat er volgens het Hof van Beroep geen nood is aan het 
toekennen van de door de CREG gevorderde voorlopige maatregel omdat de CREG haar beslissingen kan 
intrekken en vervolgens nieuwe tarieven kan vaststellen, ervoor zorgt dat het nemen van een nieuwe beslissing 
niet wordt beschouwd als zou het de uitvoering van het arrest verhinderen. Er kan dus a fortiori worden 
aangenomen dat een wet die aan de door het Hof van Beroep gevreesde situatie een einde tracht te maken, niet in 
strijd is met de uitvoering van het arrest. 
 
 
 Wat het zesde middel betreft 
 
 A.34.1.  Het zesde middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met de artikelen 33 en 34 van de Grondwet, met artikel 3, lid 1, van de Gasverordening, met 
de artikelen 18, lid 1, en 25, leden 2 en 7, van de Tweede Gasrichtlijn en artikel 15/14, § 2, van de Gaswet, 
doordat bij de totstandkoming van de wet de bevoegdheden van de CREG zouden zijn miskend, en doordat het 
bestreden artikel 2 de bevoegdheden van de CREG zou miskennen. 
 
 A.34.2.  Allereerst voert de verzoekende partij aan dat uit bepalingen van de Gasverordening en de Tweede 
Gasrichtlijn volgt dat de CREG, als nationale regulerende instantie, verplicht en voorafgaandelijk, moet optreden 
bij de vaststelling en goedkeuring van de tarieven tot toegang tot het aardgasvervoersnet of, minstens, bij het 
bepalen van de methodologie voor de berekening van het tarief voor de toegang tot het netwerk voor de doorvoer 
van gas. De bestreden wet heeft echter reeds zelf in ruime mate die methodologie vastgesteld zonder 
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goedkeuring van de verzoekende partij en heeft zo haar bevoegdheden miskend, door in grote mate af te wijken 
van het gemeenrechtelijke stelsel (bepaald bij hoofdstuk IV van de Gaswet en het Algemeen Tariefbesluit), dat 
mede op voorstel van de verzoekende partij tot stand is gekomen. 
 
 Hieruit volgt een schending van het gelijkheidsbeginsel, in samenhang met de Gasverordening en de 
Tweede Gasrichtlijn, doordat de verzoekende partij haar goedkeuring kan geven en reeds heeft kunnen geven 
aan andere tarieven voor de toegang tot het netwerk, maar dat zij inzake doorvoer, haar goedkeuring niet heeft 
kunnen geven aangaande de methode die voor de vaststelling van het tarief voor de doorvoeractiviteiten wordt 
toegepast. Er wordt hiervoor geen redelijke verantwoording gegeven, hetgeen, volgens de CREG ook niet 
mogelijk is, gelet op de voorschriften van de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn. 
 
 De verzoekende partij stelt dat hieruit nog een tweede discriminatie voortvloeit, namelijk tussen de 
categorieën van gebruikers van het aardgasvervoersnet die toegang tot het netwerk wensen om 
doorvoeractiviteiten te verrichten en de andere categorieën van gebruikers van het aardgasvervoersnet, waarbij 
de eerste categorie verstoken blijft van de goedkeuring van de betrokken tariefregeling door de verzoekende 
partij en niet dezelfde waarborg geniet als de tweede categorie. 
 
 De verzoekende partij stelt tot slot dat uit de gemeenschapstrouw de verplichting voortvloeit om de volle en 
nuttige werking van het gemeenschapsrecht te garanderen, inzonderheid voor de nationale rechterlijke instanties. 
Het Hof heeft daarom de verplichting om bij beoordeling van de aangevoerde schendingen van het 
gelijkheidsbeginsel rekening te houden met de wijze van totstandkoming van de wet en meer bepaald de 
miskenning van de bevoegdheid van de verzoekende partij om zo de volle werking van het Europese 
gemeenschapsrecht te waarborgen. 
 
 A.34.3.  Vervolgens wijst de verzoekende partij op nog een andere soortgelijke discriminatie; het bestreden 
artikel 2 beknot haar bevoegdheid naar de toekomst toe. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, tweede alinea, van de 
Gasverordening moet de verzoekende partij, als nationaal regelgevende instantie, de inkomsten die voortvloeien 
uit marktgerichte regelingen die eventueel worden gehanteerd om de tarieven vast te stellen, vooraf goedkeuren; 
dit wordt evenwel niet erkend in het bestreden artikel 2. De verzoekende partij stelt vast dat zij enkel de 
toekenning van het positieve verschil tussen de inkomsten en de goedgekeurde kosten, voor zover dit wordt 
toegekend aan de tarieven voor het gebruik van het vervoersnet dan wel aan een reserve die is bestemd voor de 
financiering van de installaties, vooraf moet goedkeuren. 
 
 A.35.1.  In hoofdorde herhaalt de Ministerraad dat het Hof onbevoegd is om wetskrachtige normen te 
toetsen aan het Europese gemeenschapsrecht. 
 
 A.35.2.  In ondergeschikte orde benadrukt de Ministerraad dat de bestreden wet een methodologie voor het 
bepalen van tarieven inzake doorvoer van aardgas vaststelt die sterk gelijklopend is met de door de verzoekende 
partij goedgekeurde methodologie inzake vervoer. De tarieven zelf worden dan ook niet bepaald in de wet. 
Daarenboven merkt de Ministerraad op dat zowel de parlementaire voorbereiding als de bestreden wet zelf 
uitdrukkelijk vaststellen dat de verzoekende partij erop zal toezien dat de gebruikte methodes in 
overeenstemming zijn met de wet en dat de tarieven correct worden vastgesteld. 
 
 A.35.3.  De Ministerraad stelt vervolgens dat het Europese gemeenschapsrecht enkel vereist dat ofwel de 
tarieven, ofwel de methodologie voor het bepalen van de tarieven wordt goedgekeurd door een regulator, wat 
niet geschonden wordt door de wet. 
 
 A.36.  De verzoekende partij acht het antwoord van de Ministerraad manifest ongegrond. Het is irrelevant 
en onjuist dat de bestreden regeling principieel zou aansluiten op de door de verzoekende partij goedgekeurde 
bepalingen. Volgens de verzoekende partij beschikt zij immers over de bevoegdheid om elke methode 
betreffende de tarieven voor de toegang tot het aardgasvervoersnet te bepalen. De verzoekende partij acht de 
uitzondering niet gering. 
 
 Bovendien is het niet met het gemeenschapsrecht in overeenstemming te brengen dat de verzoekende partij 
de tarieven, dan wel de methoden voor de berekening ervan zou kunnen goedkeuren. Ten minste de 
methodologie voor het bepalen van het tarief moet worden goedgekeurd door de CREG. De goedkeuring van 
tarieven acht de verzoekende partij dus manifest ontoereikend. Bovendien komen die tarieven, op grond van de 
bestreden methodologie in artikel 2, (deels) door onderhandelingen tot stand. 
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 Dit standpunt wordt volgens de verzoekende partij ook gedeeld door de Europese Commissie in haar 
ingebrekestelling ten aanzien van België. Daarenboven wijst de verzoekende partij op het arrest C-474/08 van 
het Hof van Justitie van 29 oktober 2009 met betrekking tot artikel 23, lid 2, van de richtlijn 2003/54/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG (hierna : « Tweede Elektriciteitsrichtlijn »), dat 
woordelijk met artikel 25, lid 2, van de Tweede Gasrichtlijn overeenkomt. De verzoekende partij stelt vast dat 
het Hof van Justitie hierbij heeft besloten dat de toekenning aan een andere instantie dan een regulator van de 
bevoegdheid om belangrijke elementen voor de tariefbepaling vast te stellen of goed te keuren niet verenigbaar 
is met artikel 23, lid 2, van de Tweede Elektriciteitsrichtlijn, hetgeen impliceert dat de regulator ten minste 
bevoegd moet zijn voor de vaststelling of goedkeuring van de belangrijke elementen van de tariefmethodologie. 
 
 A.37.  Volgens de Ministerraad dient de CREG inderdaad op zijn minst de bevoegdheid te hebben om de 
methodologie van de tarieven goed te keuren, indien haar de mogelijkheid wordt ontzegd om de tarieven zelf 
goed te keuren. Evenwel blijft de CREG de mogelijkheid hebben om de tarieven die worden voorgesteld door de 
netwerkbeheerders voorafgaandelijk te controleren en al dan niet goed te keuren. Zoals de CREG opmerkt, 
bepaalt de bestreden wet dat in een beperkt aantal gevallen op basis van onderhandelingen beslissingen kunnen 
worden genomen, maar die onderhandelingen hebben in geen geval betrekking op de vaststelling van de 
tarieven. De beslissingen die kunnen worden genomen op basis van onderhandelingen betreffen enkel de 
omvang van de periode waarin de tarieven van toepassing zijn. Daarenboven wordt expliciet in de bestreden wet 
bepaalt dat indien de tarieven worden vastgesteld in overeenstemming met de marktgerichte regeling, de tarieven 
vooraf dienen te worden goedgekeurd door de CREG. Dienvolgens moet, volgens de Ministerraad, worden 
aanvaard dat de CREG voldoende controle heeft op de tarieven. 
 
 
 Wat het zevende middel betreft 
 
 A.38.1.  Het zevende middel is afgeleid uit een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met de Gasverordening, met de Tweede Gasrichtlijn, met de Doorvoerrichtlijn, met het 
algemeen rechtsbeginsel van de rechtszekerheid en met de artikelen 234 en 249 van het EG-Verdrag, doordat 
door het bestreden artikel 3 een retroactieve interpretatie zou worden gegeven aan artikel 15/19 van de Gaswet, 
die evenwel strijdig zou zijn met artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn en die bijgevolg de draagwijdte 
van artikel 15/19 van de Gaswet op onrechtmatige wijze zou wijzigen. Bovendien zou artikel 3 ingrijpen in 
hangende rechtsgedingen. 
 
 A.38.2.  De verzoekende partij meent dat het bestreden artikel 3 geen echte interpretatieve bepaling is, 
omdat zij geen betekenis geeft aan de bepaling die deze redelijkerwijze kon krijgen en die de wetgever daaraan 
reeds bij de aanvang heeft willen geven. Volgens de rechtspraak van het Hof dient bijgevolg de bestreden 
bepaling te worden geherkwalificeerd als een retroactieve wet. 
 
 De betekenis van de geïnterpreteerde bepaling moet gezocht worden in de betekenis van artikel 32, lid 1, 
van de Tweede Gasrichtlijn, waarvan het oude artikel 15/19 van de Gaswet een woordelijke overname is, en van 
artikel 3, lid 1, van de Doorvoerrichtlijn. De exhaustieve lijst bij de Doorvoerrichtlijn en de bewoordingen van 
de Doorvoerrichtlijn verhinderen volgens de verzoekende partij dat het principe van de sanctity of contracts zou 
kunnen gelden voor contracten, gesloten door entiteiten, waarvan minstens één van de contractpartijen niet in de 
lijst bij de Doorvoerrichtlijn voorkomt. Evenwel komt slechts één van de vermelde entiteiten in het bestreden 
artikel 3 op die lijst voor, namelijk de nv « Fluxys », waardoor voormeld bestreden artikel de aangevoerde 
wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen schendt. 
 
 In het bijzonder merkt de verzoekende partij op dat artikel 249 van het EG-Verdrag de verplichting oplegt 
aan de lidstaten om het resultaat van de richtlijn via omzettingsmaatregelen te bereiken. België leeft die 
verplichting niet na, wanneer het een interpretatieve bepaling aanneemt waardoor de draagwijdte van de 
richtlijnbepaling wordt miskend. Daarnaast merkt de verzoekende partij op dat het volgens artikel 234 van het 
EG-Verdrag enkel aan het Hof van Justitie toekomt om Europese rechtsregels uit te leggen, en niet aan een 
lidstaat door middel van een nationale bepaling.  
 
 A.39.1.  De Ministerraad merkt op dat het middel niets toevoegt aan de uiteenzetting van de verzoekende 
partij in het derde en vijfde middel. 
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 A.39.2.  De Ministerraad benadrukt nogmaals dat het bestreden artikel 3 artikel 15/19 van de Gaswet 
verduidelijkt, wat nodig is in het licht van de rechtszekerheid. Die interpretatie strookt volledig met die welke de 
wetgever bij de aanvang heeft willen geven aan artikel 15/19 van de Gaswet en de Ministerraad is van oordeel 
dat zij niet strijdig is met het Europese gemeenschapsrecht. Die interpretatie was noodzakelijk om een nuttig 
gevolg te geven aan het principe van de sanctity of contracts zodat de bestaande historische 
doorvoerovereenkomsten konden worden behouden. 
 
 A.40.  De tussenkomende partij voert in eerste instantie aan dat de bestreden wet geen onredelijke 
uitlegging geeft aan artikel 15/19 van de Gaswet. Zij is van oordeel dat de vereiste van de exhaustieve lijst geen 
enkele tekstuele basis vindt in de Doorvoerrichtlijn. 
 
 Daarenboven zijn volgens de tussenkomende partij wel dwingende motieven van algemeen belang 
voorhanden. De stellingname van de verzoekende partij kon immers tot chaos leiden en de reputatie van België 
als doorvoerland ernstig schaden; dit werd door het Hof van Beroep te Brussel bovendien expliciet erkend in het 
arrest van 10 november 2008. 
 
 Tot slot kan de bestreden wet niet als een juridische interpretatie van de Tweede Gasrichtlijn worden 
beschouwd die enkel aan het Hof van Justitie zou toekomen, zoals de verzoekende partij stelt, maar slechts als 
een uitvoering en omzetting van de richtlijn. De tussenkomende partij is van oordeel dat het inherent is aan het 
subsidiariteitsbeginsel dat de lidstaten op grond van een uniforme richtlijn de geschikte maatregelen nemen 
binnen het nationale rechtskader ter omzetting van de richtlijn. 
 
 A.41.1.  Ten gronde stelt de verzoekende partij vast dat noch de Ministerraad, noch de tussenkomende 
partij nieuwe argumenten aanhalen inzake het bestreden artikel 3 die niet reeds weerlegd werden door de 
verzoekende partij in het derde middel. 
 
 De verzoekende partij antwoordt dat de Europese Commissie in de door haar ingestelde inbreukprocedure 
ten aanzien van België bovendien heeft benadrukt dat er van een daadwerkelijke interpretatie van artikel 15/19, 
eerste lid, van de Gaswet geen sprake kan zijn en dat de Commissie het bestreden artikel 3 dan ook strijdig acht 
met de Tweede Gasrichtlijn. 
 
 A.41.2.  De verzoekende partij betwist de verantwoording van de Ministerraad en van de tussenkomende 
partij; het verzekeren van de continuïteit van de doorvoerovereenkomsten dient enkel louter private belangen. 
Indien met dat argument de eerbiediging van de rechtszekerheid van de betrokken contractpartijen wordt 
bedoeld, acht de verzoekende partij het nog steeds ongegrond, vermits de verwachtingen van de geviseerde 
contractpartijen niet rechtmatig of geoorloofd kunnen zijn, gelet op de manifeste miskenning van het Europese 
gemeenschapsrecht. 
 
 De schade aan de reputatie van België kan ook niet worden aanvaard als verantwoording, omdat het 
bestreden artikel 3 manifest afbreuk doet aan de bepalingen van het Europese gemeenschapsrecht, die strekken 
tot de voltooiing van de interne markt voor gastransport en de bekommernis van de nationale wetgever omtrent 
de reputatie van België als doorvoerland daartegen niet langer kan opwegen. 
 
 A.42.  De Ministerraad doet opmerken dat historische doorvoercontracten niet louter private belangen 
dienen, omdat die contracten een weerslag hebben op het algemeen belang, zijnde onder meer de zekerheid van 
een constante toevoer aan gas. 
 
 De EU-regelgever heeft bij het opstellen van de Tweede Gasrichtlijn uitdrukkelijk gesteld dat de 
langetermijncontracten een belangrijk deel blijven uitmaken van de gasvoorziening van de lidstaten en dat zij 
dienen te worden gehandhaafd als optie voor de gasleveringsbedrijven voor zover zij de doelstellingen van die 
richtlijn niet ondermijnen en verenigbaar zijn met het EG-Verdrag, met inbegrip van de mededingingsregels. 
 
 
 Wat het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie betreft 
 
 A.43.  De verzoekende partij vraagt aan het Hof, indien het niet kan ingaan op de door haar aangevoerde 
middelen door hun sterk Europeesrechtelijk karakter, een aantal prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van 
Justitie : 
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 « Kan artikel 3, § 1, van de verordening nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
28 september 2005 ‘ betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten ’ en artikel 18, 
§ 1, en 25, § 2, van de richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
‘ betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van 
Richtlijn 98/30/EG ’ aldus worden geïnterpreteerd dat een methodologie voor de vaststelling van de tarieven 
voor doorvoer van gas, wordt uitgewerkt die afwijkt van de methodologie voor de vaststelling van de tarieven 
voor vervoer van gas ? »; 
 
 « Kunnen artikel 3, § 1, van de verordening nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
28 september 2005 ‘ betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten ’ en artikel 18, 
§ 1, van de richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 ‘ betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG ’ 
aldus worden geïnterpreteerd dat de duur van de tarieven voor de toegang tot het vervoersnetwerk contractueel 
wordt bepaald met als gevolg dat, op overeenkomsten die op verschillende tijdstippen worden afgesloten ook 
verschillende tarieven van toepassing zouden kunnen zijn ? »; 
 
 « Kunnen artikel 3, § 1, van de verordening nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
28 september 2005 ‘ betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten ’ en de 
artikelen 18, § 1, en 25, §§ 2 en 4, van de richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2003 ‘ betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende 
intrekking van Richtlijn 98/30/EG ’ aldus worden geïnterpreteerd dat zij toelaten dat inzake doorvoer van gas 
tarieven worden bepaald waarvan (i) de duurtijd contractueel wordt bepaald en niet overeenstemt met de bij wet 
voorziene duur voor de tarieven inzake vervoer van gas, (ii) het bedrag tijdens die periode ongewijzigd blijft, 
ook al is die periode dermate lang dat de tarieven na verloop van tijd niet meer evenredig kunnen worden 
genoemd ? »; 
 
 « Kunnen artikel 3, § 1, van de verordening nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
28 september 2005 ‘ betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten ’ en de 
artikelen 18, § 1, en 25, § 2, van de richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 ‘ betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van 
Richtlijn 98/30/EG ’ aldus worden geïnterpreteerd dat zij toelaten dat inzake tarieven voor doorvoer een regeling 
voor de bepaling van de winsten op investeringen bestaat, die afwijkt van de regeling voor de bepaling van de 
winsten voor tarieven inzake vervoer van gas en die bovendien, niet is afgestemd op het risicoprofiel van de 
onderneming en van de geviseerde activiteiten ? »; 
 
 « Kunnen artikel 3, § 1, van de verordening nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
28 september 2005 ‘ betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten ’ en de 
artikelen 18, § 1, 22 en 25, § 2, van de richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 ‘ betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van 
Richtlijn 98/30/EG ’ aldus worden geïnterpreteerd dat de tarieven voor doorvoer van gas verschillend kunnen 
zijn al naargelang zij betrekking hebben op de toegang tot nieuw te realiseren installaties dan wel op bestaande 
installaties van het aardgasvervoersnet ? »; 
 
 « Kunnen artikel 3, § 1, eerste en tweede alinea van de verordening nr. 1775/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 september 2005 ‘ betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten ’ en de artikelen 18, § 1, en 25, § 2, van de richtlijn 2003/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2003 ‘ betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG ’ aldus worden geïnterpreteerd dat de lidstaten kunnen 
voorzien dat de tarieven voor doorvoer van gas, kunnen worden bepaald zowel aan de hand van een 
methodologie gebaseerd op de afspiegeling van de werkelijke kosten, vermeerderd met een winstmarge en de 
afschrijvingen, enerzijds, als aan de hand van marktgerichte regelingen, anderzijds, en waarbij de keuze voor de 
finaal te weerhouden methodologie wordt bepaald in functie van welke methodologie die tot de hoogste tarieven 
leidt ? »; 
 
 « Kunnen artikel 3, § 1 en § 2, van de verordening nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad 
van 28 september 2005 ‘ betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten ’ en de 
artikelen 18, § 1, [en 25, § 2, van] de richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 ‘ betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van 
Richtlijn 98/30/EG ’ aldus worden geïnterpreteerd dat bij de bepaling van de tarieven voor de toegang tot nieuwe 
installaties voor de doorvoer van aardgas met toepassing van de marktgerichte regelingen, het positief verschil 
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tussen de inkomsten, die voortvloeien uit de tarieven bepaald aan de hand van die marktgerichte regeling, 
enerzijds, en de tarieven bepaald aan de hand van de werkelijke kosten met inbegrip van de winsten op 
investeringen, anderzijds, wordt toegekend 
 
 a)  aan de tarieven voor het gebruik van het vervoersnet 
 
 b)  aan een reserve die bestemd is voor de financiering van de installaties die moeten worden gerealiseerd 
binnen een termijn welke op voorstel van de beheerder door de regulerende instantie wordt goedgekeurd 
 
 en dat het (gebeurlijk) saldo wordt toegewezen, naar keuze van de aandeelhouders van de 
transmissienetbeheerder ? »; 
 
 « Moeten artikel 32, § 1, van de Richtlijn 2003/55 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
‘ betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van 
Richtlijn 98/30/EG ’, en de verordening nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 
2005 ‘ betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten ’, in het bijzonder artikel 3, § 1, 
derwijze worden geïnterpreteerd dat voornoemde verordening, die geen bepaling met zelfde draagwijdte als 
artikel 32, § 1, van de Tweede gasrichtlijn bevat en waarvan artikel 3, § 1, uitdrukkelijk voorziet in een niet-
discriminatoire behandeling van de gebruikers van het transmissienet, deze overgangsregeling impliciet maar 
zeker heeft opgeheven ? »; 
 
 « Is artikel 32, § 1, van de Richtlijn 2003/55 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
‘ betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van 
Richtlijn 98/30/EG ’, verenigbaar met het EG-Verdrag, in het bijzonder met de artikelen 43, 47, § 2, 49, 55 en 95 
van het EG-Verdrag, en met het algemeen rechtsbeginsel van non-discriminatie, wanneer daardoor, onbeperkt in 
de tijd, de instelling van een regime van homogene en niet-discriminerende toegang op het vlak van doorvoer, 
zijnde een onderdeel van de vervoersactiviteit, van aardgas wordt doorkruist ? »; 
 
 « Moet het begrip ‘ lichamen verantwoordelijk voor de hoofdnetten voor aardgas ’ zoals bedoeld in de 
richtlijn 91/296 van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer van aardgas via de hoofdnetten, meer bepaald in de 
artikelen 2, § 2, en 3, § 1, in die zin worden geïnterpreteerd dat het, op exhaustieve wijze, door de lijst die in 
bijlage aan de voormelde richtlijn is gehecht, is gedefinieerd en, dienvolgens, in die zin dat een entiteit die niet is 
opgenomen op die lijst niet kan kwalificeren als een entiteit verantwoordelijk voor hogedrukgasleidingnetten of 
als een, voor de invoer en uitvoer van gas verantwoordelijke entiteit, waarbij het voor het overige van geen 
belang is of die entiteit al dan niet worden gecontroleerd door één of meerdere entiteiten, die wel zijn 
opgenomen op de lijst ? »; 
 
 « Moet het begrip ‘ lichamen die in de Lid-Staten verantwoordelijk zijn voor de in- en uitvoer van aardgas ’ 
zoals bedoeld in artikel 3, § 1, van de richtlijn 91/296 van de Raad van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer van 
aardgas via de hoofdnetten, worden geïnterpreteerd in die zin dat het enkel betrekking heeft op de entiteiten 
waaraan de bevoegde overheden van de Lid-Staat, waartoe zij behoren, hen een opdracht en/of 
verantwoordelijkheid inzake invoer en de uitvoer van aardgas hebben toevertrouwd en daardoor de hoedanigheid 
verworven, om in die zin te handelen ? ». 
 
 A.44.1.  De Ministerraad wijst in hoofdorde op een uitzondering op de verplichting tot het stellen van een 
prejudiciële vraag, namelijk wanneer de opgeworpen vraag niet relevant is, wanneer de betrokken 
gemeenschapsbepaling reeds door het Hof van Justitie is uitgelegd of wanneer de juiste toepassing van het 
gemeenschapsrecht zo evident is dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan. De Ministerraad 
verwijst vervolgens naar de hangende zaak voor het Hof van Justitie ingesteld door het verzoek van het Hof van 
Beroep te Brussel en stelt vast dat die prejudiciële vraag dezelfde problematiek behelst. 
 
 A.44.2.  In ondergeschikte orde vergelijkt de Ministerraad naar analogie de uitzonderingen van de 
prejudiciële vraagstelling voor het Hof en de ruime interpretatie hiervan door het Hof van Cassatie en de Raad 
van State. Daarnaast wordt nogmaals herhaald dat het Hof onbevoegd is en de verzoekende partij bovendien 
geen belang heeft. Bijgevolg is de Ministerraad van oordeel dat het Hof zich in de onmogelijkheid bevindt om de 
voorgestelde prejudiciële vragen te stellen. 
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 A.45.  De tussenkomende partij merkt op dat volgens de zaak Cilfit van 6 oktober 1982, zaak 283/81, het 
Hof van Justitie stelt dat een rechterlijke instantie in laatste aanleg niet verplicht is prejudiciële vragen te stellen 
wanneer de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat redelijkerwijze geen twijfel kan 
bestaan omtrent de wijze waarop de gestelde vraag moet worden opgelost. 
 
 A.46.  De verzoekende partij stelt vast dat zowel de Ministerraad als de tussenkomende partij niet duidelijk 
maken waarom de voornoemde vragen zouden voldoen aan de uitzonderingsgrond vooropgesteld in de 
rechtspraak van het Hof van Justitie. De verzoekende partij betwist dit dan ook. Bovendien verwijst de 
verzoekende partij naar het arrest nr. 103/2009 van 18 juni 2009 en merkt op dat een van de vragen betrekking 
heeft op de geldigheid van het gemeenschapsrecht. 

 
 A.47.  De tussenkomende partij antwoordt dat artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn in 
overeenstemming is met het primaire gemeenschapsrecht en dat het Hof derhalve geen prejudiciële vragen dient 
te stellen aan het Hof van Justitie. Slechts in het geval waarin het Hof zou twijfelen aan de geldigheid van een 
bepaling van het gemeenschapsrecht die dienstig zou zijn voor het beslechten van het voor het Hof aanhangig 
zijnde geschil, dient het hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie. 
 
 A.48.  De Ministerraad meent dat noch het arrest nr. 103/2009, noch artikel 234 van het EG-Verdrag een 
onderscheid maken tussen een prejudiciële vraag betreffende de uitlegging van het EG-Verdrag en een 
prejudiciële vraag betreffende de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de 
Gemeenschap, waardoor het voor het Hof mogelijk is het stellen van een prejudiciële vraag te weigeren indien 
niet enkel de uitlegging van een gemeenschapsnorm in het geding is maar ook de geldigheid van het 
gemeenschapsrecht. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 Wat het belang van de verzoekende partij betreft 

 

 B.1.  Het belang van de verzoekende partij, de Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (hierna : de CREG), wordt betwist door de Ministerraad en door de 

tussenkomende partij : enerzijds, wordt gesteld dat de CREG geen belang meer heeft bij het 

door haar ingediende beroep, omdat op 18 december 2009 een akkoord, in weerwil van de 

bestreden wet, is bereikt tussen de CREG en de nv « Fluxys », dat in eenvormige tarieven 

voor doorvoer en vervoer van aardgas voorziet; anderzijds, wordt aangevoerd dat door de wet 

van 29 april 2010 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven het 

belang van de CREG niet meer actueel is. Die nieuwe wet beoogt de Belgische gaswetgeving 

te wijzigen om die in overeenstemming te brengen met het Europese recht inzake de tarifering 

van aardgasdoorvoer van grens tot grens. 
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 B.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 Het belang dient te bestaan op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift en 

dient te blijven bestaan tot de uitspraak van het arrest. 

 

 B.3.1.  Uit de uiteenzetting in het verzoekschrift in de zaak nr. 4775 blijkt dat de 

verzoekende partij, de CREG, van oordeel is dat de bestreden artikelen 2 en 3 van de wet van 

10 maart 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen haar rechtstreeks en ongunstig 

raken. 

 

 Krachtens de verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad 

van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 

aardgastransmissienetten (hierna : Gasverordening), de richtlijn 2003/55/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 

interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG (hierna : Tweede 

Gasrichtlijn) en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen (hierna : Gaswet) is de CREG ermee belast de voorwaarden 

tot toegang tot het aardgasvervoersnet te controleren en te verzekeren. De bestreden wet zou, 

volgens de CREG, ertoe leiden dat de toegang tot het aardgasvervoersnet voor 

doorvoeractiviteiten niet langer zou geschieden onder voorwaarden die met het recht van de 

Europese Unie en het gelijkheidsbeginsel verenigbaar zijn. 

 

 B.3.2.  Met betrekking tot het bestreden artikel 2 voert de CREG niet alleen aan dat haar 

belangrijke taken worden opgelegd maar dat tevens de manier wordt geregeld waarop zij die 

taken dient uit te voeren. Daarnaast zou artikel 2 haar in een onmogelijke positie plaatsen 

omdat zij als bestuursoverheid wordt belast met de naleving van de bestreden wet van 

10 maart 2009, die evenwel als strijdig met de voorranghebbende Europese normen en de 

rechtspraak van het Hof van Justitie op het vlak van doorvoer- en vervoerstarieven dient te 

worden beschouwd. Daardoor wordt de aansprakelijkheid van de CREG onnodig in het 

geding gebracht. 
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 Bovendien zouden door het bestreden artikel 2 haar wettelijk bepaalde bevoegdheden 

worden miskend. De CREG, als nationale regelgevende instantie, dient evenwel, 

overeenkomstig het recht van de Europese Unie, voorafgaandelijk de tarieven aangaande de 

toegang tot het aardgasvervoersnet voor het verrichten van vervoersactiviteiten, met inbegrip 

van doorvoer, te bepalen of minstens de methodologie ervan. Door de bestreden wet zouden 

die tarieven evenwel aan de CREG worden opgelegd. 

 

 B.3.3.  Met betrekking tot het bestreden artikel 3 voert de CREG aan dat de door die 

bepaling opgelegde interpretatie van artikel 15/19 van de Gaswet onverenigbaar is met het 

recht van de Europese Unie. Bovendien zou door de retroactieve werking van artikel 3 de 

CREG worden gedwongen terug te komen op eerdere beslissingen, wat ten aanzien van de 

hangende procedures voor het Hof van Beroep te Brussel en de Raad van State niet zonder 

gevolg zou zijn. 

 

 B.4.1.  Op het ogenblik waarop de CREG haar verzoekschrift heeft ingediend, was de wet 

van 10 maart 2009 tot wijziging van de Gaswet in werking getreden. De CREG is de federale 

instelling voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een 

autonome instelling met rechtspersoonlijkheid. 

 

 De CREG is krachtens de Gaswet belast met een raadgevende taak ten behoeve van de 

overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt, enerzijds, en 

met een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en 

reglementen, anderzijds. In die hoedanigheid doet zij blijken van het belang om de 

vernietiging te vorderen van een wet die ertoe strekt duidelijkheid te scheppen omtrent het 

tariefstelsel dat van toepassing is op de doorvoeractiviteit van gas alsook het statuut van de 

doorvoercontracten die werden gesloten tussen de leveranciers en de nv « Distrigas » of de 

nv « Fluxys » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1320/004, p. 4) op een wijze die naar 

haar oordeel afwijkt van het geldende recht van de Europese Unie. 

 

 B.4.2.  De bestreden wet is evenwel opgeheven bij de wet van 29 april 2010 tot wijziging 

van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 

middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven. 
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 Die wet strekt ertoe de Belgische gaswetgeving te wijzigen om die in overeenstemming te 

brengen met het Europese recht inzake de tarifering van aardgasdoorvoer van grens tot grens, 

teneinde de transparantie en de stabiliteit te verzekeren die noodzakelijk zijn voor de goede 

werking van de toegang tot het vervoersnet. 

 

 De wijzigingen betreffen de opheffing van twee recent gewijzigde artikelen van de 

Gaswet van 1965 die de organisatie van een bijzondere regeling inzake aardgasdoorvoer 

mogelijk maken, onder meer op basis van zogenaamde historische doorvoercontracten. 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt : 

 

 « Voortaan wordt een zelfde tariefmethodologie toegepast op alle activiteiten met 
betrekking tot de toegang tot het vervoersnet, in overeenstemming met het gemeenschapsrecht 
en, in het bijzonder, het principe van niet-discriminatie tussen de netgebruikers » (Parl. St., 
Kamer, 2009-2010, DOC 52-2282/001, p. 1). 
 

 Daar de nieuwe wet enkel de opheffing ex nunc van de bestreden artikelen tot gevolg 

heeft en niet de opheffing ex tunc, dient te worden vastgesteld dat de CREG te dezen nog 

steeds over het rechtens vereiste belang beschikt. 

 

 B.4.3.  Ook de vaststelling dat op 18 december 2009 door de nv « Fluxys », op grond van 

artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 « betreffende de methodologie voor het 

vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene 

tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de 

bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, 

betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule 

bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen » (hierna : Algemeen Tariefbesluit), een tariefvoorstel werd 

ingediend bij de CREG dat in eenvormige tarieven voor vervoer en doorvoer van aardgas 

voorzag en dat door de CREG op 22 december 2009 werd goedgekeurd en toepasselijk is 

vanaf 1 januari 2010, doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

 

 B.4.4.  De CREG heeft voor de eerste regulatoire periode, te weten van 1 januari 2008 tot 

31 december 2011, op 15 mei 2008 en 6 juni 2008 beslissingen genomen aangaande de 

voorlopige tarieven die van toepassing zijn op de doorvoeractiviteiten van de nv « Fluxys ». 
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Tegen die beslissingen is door de nv « Fluxys » een schorsings- en annulatieberoep ingediend 

bij het Hof van Beroep te Brussel. Met een tussenarrest van 10 november 2008 heeft het Hof 

van Beroep de beslissingen van de CREG geschorst en heeft het zijn beslissing aan de 

Europese Commissie overgezonden, met het verzoek alle nuttige informatie ter zake aan het 

Hof te verstrekken. In zijn arrest van 29 juni 2009, voortgaande op zijn arrest van 

10 november 2008, heeft het Hof van Beroep te Brussel beslist de afzonderlijke 

vervoerstarieven te schorsen en daaromtrent een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie. 

 

 Zelfs rekening houdend met de ingebrekestelling door de Europese Commissie 

nr. 2009/2129 en met het antwoord van de Commissie op de vraag van het Hof van Beroep te 

Brussel aangaande de nuttige informatie, blijkt niet dat de CREG voor de periode van 10 april 

2009 tot 31 december 2009 niet over het rechtens vereiste belang zou beschikken om een 

beroep tot vernietiging van artikel 2 in te dienen. 

 

 B.4.5.  Wat het bestreden artikel 3 betreft, dient te worden vastgesteld dat voormeld 

artikel de bedoeling heeft artikel 32, lid 1, van de Tweede Gasrichtlijn te interpreteren. Een 

nationale interpretatiebepaling kan evenwel slechts in overeenstemming zijn met het Europese 

regelgevingskader als die bepaling in overeenstemming is met de richtlijn zelf. 

 

 Weliswaar wordt die bepaling ex nunc opgeheven door de wet van 29 april 2010 tot 

wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven, doch niet voor het 

verleden, zodat zij gevolgen kan hebben voor het eerder vermelde voor het Hof van Beroep 

hangende rechtsgeding tussen de nv « Fluxys » en de CREG. 

 

 De CREG beschikt derhalve nog over het rechtens vereiste belang. 
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 Wat de bevoegdheid van het Hof betreft 

 

 B.5.  Volgens de Ministerraad zou het Hof niet bevoegd zijn om zich uit te spreken over 

het beroep tot vernietiging van de wet van 10 maart 2009 tot wijziging van de wet van 

12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen. Noch de Grondwet, noch de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof zouden het 

Hof de bevoegdheid verlenen om wetskrachtige normen rechtstreeks te toetsen aan 

internationale rechtsregels, zoals te dezen de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn. 

 

 Volgens de Ministerraad is een gecombineerde toetsing aan een grondwettelijke en een 

verdragsrechtelijke omschrijving van eenzelfde grondrecht enkel mogelijk wanneer die 

verdragsbepaling België bindt, zonder dat die rechtstreekse werking dient te hebben, en 

wanneer de draagwijdte van de verdragsbepaling analoog is aan die van een 

grondwetsbepaling die tot de referentienormen van het Hof behoort. Evenwel zouden de 

Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn geen rechten en vrijheden bevatten die analoog 

zijn aan grondwetsbepalingen waaraan het Hof vermag te toetsen. 

 

 B.6.  Krachtens artikel 142, tweede lid, van de Grondwet en artikel 1 van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is het Hof bevoegd om uitspraak te doen op 

de beroepen tot vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet 

bedoelde regel, wegens schending van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn 

vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten en wegens schending van de artikelen van titel II « De 

Belgen en hun rechten » en van de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. 

 

 B.7.  Het Hof is niet bevoegd om wettelijke normen rechtstreeks te toetsen aan 

verdragsbepalingen. Het kan ermee rekening houden bij de grondwettigheidstoets die het 

binnen de hiervoor gepreciseerde perken uitvoert, doch enkel wanneer tevens bepalingen 

worden aangevoerd waaraan het Hof wel rechtstreeks vermag te toetsen, hetzij de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, hetzij, wanneer een verdragsbepaling wordt aangevoerd, een 

grondwetsbepaling die analoge rechten of vrijheden waarborgt. 
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 Alle middelen zijn afgeleid uit de schending van ofwel de regels die door of krachtens de 

Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, 

de gemeenschappen en de gewesten, ofwel uit de schending van de artikelen van titel II « De 

Belgen en hun rechten » en van de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met bepalingen van het primaire of secundaire unierecht, dan wel met bepalingen van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de algemene rechtsbeginselen. 

 

 B.8.  Het Hof is bijgevolg bevoegd kennis te nemen van het beroep tot vernietiging. 

 

 

 Wat de ontvankelijkheid van de tussenkomst betreft 

 

 B.9.  De verzoekende partij betwist de ontvankelijkheid van de tussenkomst van de 

nv « Distrigas », omdat de nv « Distrigas », door te verwijzen naar de beweerde impact van de 

bestreden wet op de toestand van een ander rechtssubject, namelijk de cva « Distrigas & Co », 

niet zou beschikken over een persoonlijk belang. 

 

 B.10.1.  Luidens artikel 87, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof kan ieder die van een belang doet blijken aan het Hof zijn opmerkingen 

richten in een memorie in verband met elk beroep tot vernietiging waarover het Hof uitspraak 

moet doen. 

 

 Doet blijken van een dergelijk belang de persoon die aantoont dat zijn situatie 

rechtstreeks kan worden geraakt door het arrest dat het Hof in verband met dat beroep zal 

wijzen. 

 

 B.10.2.  Uit de stukken die door de tussenkomende partij bij haar memorie van 

tussenkomst zijn gevoegd, blijkt dat de nv « Distrigas » de eisende partij is in de 

zaak 2008/AR/1614 die aanhangig is voor het Hof van Beroep te Brussel, waarbij een beroep 

tot schorsing en vernietiging is ingesteld tegen de beslissingen van 15 mei 2008 en 6 juni 

2008 van de CREG. Een onderdeel van het geschil wordt gevormd door de vraag naar de 

draagwijdte van artikel 15/19 van de Gaswet en meer bepaald of bepaalde doorvoercontracten 

het beginsel van de sanctity of contracts kunnen genieten. Door het bestreden artikel 3 vallen 

een aantal doorvoercontracten die door de voormalige dochteronderneming van de 
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nv « Distrigas », de cva « Distrigas & Co » werden gesloten, onbetwistbaar onder het principe 

van de sanctity of contracts. 

 

 B.10.3.  De omstandigheid dat de nv « Distrigas » thans geen aandeelhouder meer is van 

de cva « Distrigas & Co » heeft niet tot gevolg dat de nv « Distrigas » geen actueel belang 

meer zou hebben om tussen te komen in de onderhavige vernietigingsprocedure. Immers, in 

de overeenkomst inzake de aandelenoverdracht van de cva « Distrigas & Co » aan de 

nv « Fluxys » is voorzien in een prijsherzieningsclausule ten voordele van de nv « Distrigas » 

die zal worden toegepast indien de aangevochten beslissingen van de CREG van 15 mei 2008 

en 6 juni 2008 zouden worden vernietigd en hieruit een vermeerdering van de 

minimumwaarde van de verkochte transitactiviteit zou voortvloeien. 

 

 B.11.  De tussenkomst is ontvankelijk. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.12.  Het eerste middel wordt door de CREG afgeleid uit de schending van de 

artikelen 39 en 134 van de Grondwet en artikel 6, § 3, 3°, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat over de bestreden artikelen 2 en 3 

van de wet van 10 maart 2009 geen overleg zou zijn gepleegd tussen de federale overheid en 

de betrokken Gewestregeringen, terwijl zulks zou worden vereist door de voormelde 

grondwetsartikelen en door artikel 6, § 3, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen. 

 

 B.13.  Artikel 6, § 3, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen voorziet in een verplicht overleg tussen de betrokken Gewestregeringen en de 

federale overheid over de grote lijnen van het nationale energiebeleid. 
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 B.14.  Het bij artikel 6, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen voorgeschreven overleg dient te worden beschouwd als een 

bevoegdheidverdelende regel in de zin van artikel 30bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 B.15.1.  Het overleg heeft tot doel de overheid die de beslissingsmacht heeft, te 

verplichten rekening te houden met de opvatting van de andere overheid, zonder dat evenwel 

de beslissende overheid haar vrijheid van handelen verliest. Het overleg heeft enkel zin indien 

het plaatsvindt vóór het nemen van de beslissing. 

 

 B.15.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet van 10 maart 2009 

(Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1320) blijkt niet dat zulk een overleg heeft 

plaatsgevonden over het ontwerp. Een dergelijk overleg zou evenwel noodzakelijk zijn 

wanneer het ontwerp zou raken aan « de grote lijnen van het nationaal energiebeleid ». 

 

 B.15.3.  De wet van 10 maart 2009 strekt ertoe twee belangrijke elementen te 

verduidelijken in verband met de doorvoer van gas : 

 

 « het statuut van de doorvoercontracten die werden gesloten tussen de leveranciers en 
Distrigas of Fluxys, naar gelang van de periode waarop dat gebeurde, alsook het tariefstelsel 
dat van toepassing is op de doorvoeractiviteit » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1320/004, p. 4). 
 

 B.15.4.  Zoals duidelijk blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet 

van 10 maart 2009, kan niet worden aangenomen dat de bestreden wet aan « de grote lijnen 

van het nationaal energiebeleid » raakt. De bestreden wet wijzigt de reeds uiteengezette grote 

lijnen van het nationale energiebeleid niet en voert geen nieuwe beleidskeuzes door, zoals dit 

wel het geval was onder meer bij de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. 

Voormelde wet van 1 juni 2005 beoogde immers de omzetting van de Tweede Gasrichtlijn en 

bevatte belangrijke bepalingen omtrent het beheer van het aardgasvervoersnet, de 

opslaginstallatie voor aardgas en de lng-installatie en de tarieven voor het aardgasvervoer, de 

aardgasopslag en het gebruik van de lng-installatie. 
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 Door de bestreden wet van 10 maart 2009 worden enkel twee verduidelijkingen 

aangebracht in de Gaswet, enerzijds, wat betreft het toepassingsgebied van de zogenaamde 

historische contracten en, anderzijds, wat betreft de op doorvoeractiviteiten van toepassing 

zijnde tarieven, een aangelegenheid die overigens luidens artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d), 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot de bevoegdheid van de federale wetgever 

behoort. 

 

 Derhalve diende niet te worden voldaan aan de bij artikel 6, § 3, 3°, van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ingestelde overlegverplichting. 

 

 B.15.5.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.16.  Het tweede middel wordt door de CREG afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de Gasverordening en de 

Tweede Gasrichtlijn, doordat het bestreden artikel 2 van de wet van 10 maart 2009 het zou 

mogelijk maken een verschillende methodologie voor de bepaling van tarieven te gebruiken, 

al naargelang het tarieven voor doorvoer, dan wel vervoer zou betreffen, en zou voorzien in 

afwijkingsmogelijkheden bij het bepalen van doorvoertarieven. 

 

 B.17.1.  Ingevolge de wijziging door de wet van 1 juni 2005 bepaalde 

artikel 15/5quinquies : 

 

 « De beheerder van het aardgasvervoersnet die een doorvoeractiviteit uitoefent, dient bij 
de Commissie een specifieke aanvraag in tot goedkeuring, voor de doorvoer, overeenkomstig 
dit hoofdstuk met uitzondering van de artikelen 15/5ter 2°, 4°, 5°, 8° en 15/5quater, § 3, 
zonder afbreuk te doen aan artikel 15/19 ». 
 

 B.17.2.  Volgens de wetgever was het noodzakelijk voormeld artikel aan te passen aan de 

Gasverordening 
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 « om de tarifaire principes te preciseren die van toepassing zijn op tarieven voor de 
doorvoer van aardgas want, in tegenstelling tot de bepalingen van toepassing op de 
vervoerstarieven, bestemd voor de Belgische markt, die in detail zijn uiteengezet in de 
Gaswet, preciseert artikel 15/5quinquies die punten niet voor de doorvoertarieven ». 
 

 « Verder dient de mogelijkheid om tarieven vast te leggen volgens de modaliteiten van 
een marktconsultatie, voorafgaand goedgekeurd door de Commissie, [te] worden toegestaan 
rekening houdend met het feit dat doorvoer van aardgas een concurrentiële activiteit is die 
zich ontwikkelt binnen een markt van Europese omvang » (Parl. St., Kamer, 2007-2008, 
DOC 52-1320/001, p. 3). 
 

 B.18.1.  In de Tweede Gasrichtlijn en de Gasverordening wordt evenwel geen 

onderscheid meer gemaakt tussen de doorvoer en het vervoer van aardgas. 

 

 Artikel 2 van de Tweede Gasrichtlijn bepaalt : 

 

 « Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder : 
 
 […] 
 
 3.  ‘ transmissie ’ : transport van aardgas door een hogedrukpijpleidingnet anders dan een 
upstreampijpleidingnet, met het oog op de belevering van afnemers, de levering zelf niet 
inbegrepen; 
 
 […] 
 
 5.  ‘ distributie ’ : transport van aardgas langs lokale of regionale pijpleidingnetten met 
het oog op de belevering van afnemers, de levering zelf niet inbegrepen; 
 
 […] ». 
 

 Artikel 2 van de Gasverordening bepaalt : 

 

 « 1.  Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities : 
 
 1.  ‘ transmissie ’ : het transport van aardgas door een net dat vooral bestaat uit 
hogedrukpijpleidingen, met uitzondering van een upstreampijpleidingnet en van het gedeelte 
van de hogedrukpijpleidingen dat in de eerste plaats voor lokale aardgasdistributie wordt 
gebruikt, met het oog op de belevering van afnemers, de levering zelf niet inbegrepen; 
 
 2.  ‘ transportcontract ’ : een contract tussen een transmissiesysteembeheerder en een 
netgebruiker voor de uitvoering van transmissie; 
 
 […] ». 
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 B.18.2.  In artikel 3, lid 1, van de Gasverordening wordt bepaald dat « de tarieven of de 

voor de berekening daarvan gebruikte methoden […] niet discriminerend [zijn] ». 

 

 In overweging 8 bij de Tweede Gasrichtlijn wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat 

 

 « voor de voltooiing van de interne gasmarkt, […] niet-discriminerende toegang tot het 
netwerk van de transmissie en de distributiesysteembeheerder van het grootste belang [is] ». 
 

 B.18.3.  Het in de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn vervatte non-

discriminatiebeginsel houdt aldus het verbod in om de toegang tot het aardgasvervoersnet 

afhankelijk te maken van discriminerende modaliteiten. 

 

 Derhalve laten noch de Gasverordening, noch de Tweede Gasrichtlijn toe dat speciale 

tariefregelingen worden gebruikt voor de doorvoeractiviteiten, omdat dit een mogelijke 

discriminatie ten aanzien van de gebruikers en een gebrek aan transparantie in de hand zou 

kunnen werken. Er mag derhalve geen onderscheid worden gemaakt tussen gebruikers die gas 

transporteren naar een binnenlandse bestemming, en transitgebruikers. 

 

 Uit het voorgaande dient te worden afgeleid dat een nationale wettelijke regeling waarbij 

een onderscheiden tariefregeling voor de doorvoer en het vervoer van aardgas wordt 

behouden, niet verantwoord is. 

 

 B.19.1.  Die vaststelling wordt eveneens bevestigd door de ingebrekestelling door de 

Europese Commissie (inbreuk nr. 2009/2129), door het antwoord van de Europese 

Commissaris voor Energie op een schriftelijke vraag (E-6014/07), door het schorsingsarrest 

van het Hof van Beroep te Brussel van 10 november 2008 en door de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 29 april 2010 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat 

betreft de doorvoertarieven. 

 

 B.19.2.  Het invoeren van een onderscheiden regeling voor vervoers- en 

doorvoertarieven, hetgeen in strijd is met het recht van de Europese Unie, is onbestaanbaar 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de Gasverordening en 

de Tweede Gasrichtlijn. 
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 B.19.3.  Het tweede middel is gegrond. 

 

 

 Wat het derde middel betreft 

 

 B.20.  Het derde middel wordt door de CREG afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 43, 47, lid 2, 49, 

55, 95 en 234 van het EG-Verdrag (thans de artikelen 49, 53, 56, 62, 114 en 267 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), met het algemeen rechtsbeginsel 

inzake non-discriminatie, met de Gasverordening en de Tweede Gasrichtlijn, doordat het 

bestreden artikel 3 van de wet van 10 maart 2009 de op artikel 32, lid 1, van de Tweede 

Gasrichtlijn gebaseerde uitzonderingsregeling inzake sanctity of contracts zou « uitbreiden » 

tot de contracten gesloten door de in het bestreden artikel 3 bedoelde partijen. 

 

 B.21.1.  Het principe van de sanctity of contracts gaat terug op artikel 32, lid 1, van de 

Tweede Gasrichtlijn. 

 

 Artikel 32, lid 1, bepaalt : 

 

 « Richtlijn 91/296/EEG wordt hierbij met ingang van 1 juli 2004 ingetrokken, 
onverminderd contracten die zijn gesloten overeenkomstig artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn 91/296/EEG, en die blijven gelden en geïmplementeerd blijven overeenkomstig die 
richtlijn ». 
 

 B.21.2.  De doorvoeractiviteit van aardgas wordt sinds 1 juli 2004 geregeld krachtens de 

Tweede Gasrichtlijn. Tegelijk bepaalt artikel 32 van die Tweede Gasrichtlijn dat de contracten 

die werden afgesloten vóór 1 juli 2004 met toepassing van de overeengekomen 

toegangsregeling als bedoeld bij de richtlijn 91/296/EEG van de Raad van 31 mei 1991 

betreffende de doorvoer van aardgas via de hoofdnetten (hierna : « Transitrichtlijn ») van 

toepassing blijven tot de termijn van die contracten is verstreken; hetzelfde geldt bijgevolg 

voor de in die contracten overeengekomen tarieven. 

 

 Derhalve dient, opdat een contract valt onder het principe van de zogenaamde sanctity of 

contracts, te zijn voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden : 
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 1)  het contract is gesloten vóór 1 juli 2004; 

 

 2)  het contract is conform aan artikel 3, lid 1, van de Transitrichtlijn; 

 

 3)  het contract heeft betrekking op doorvoer in de zin van artikel 2, lid 1, van de 

Transitrichtlijn. 

 

 B.21.3.  Krachtens artikel 2, lid 2, van de richtlijn 91/296/EEG is de voormelde richtlijn 

van toepassing op « de in de Lid-Staten bestaande grote hogedrukgasleidingnetten en op de 

daarvoor verantwoordelijke lichamen, waarvan de lijst in de bijlage is opgenomen. Deze lijst 

zal, na overleg met de betrokken Lid-Staat, steeds wanneer zulks noodzakelijk is, door de 

Commissie worden bijgewerkt in de context van de doelstellingen van deze richtlijn, waarbij 

met name rekening wordt gehouden met het bepaalde in lid 1, onder a) ». 

 

 B.21.4.  Overeenkomstig artikel 15/19, tweede lid, van de Gaswet, zoals ingevoegd bij 

het bestreden artikel 3 van de wet van 10 maart 2009, dient artikel 15/19, eerste lid, zo te 

worden geïnterpreteerd dat de nv « Fluxys », de nv « Distrigas », of een dochtervennootschap 

van de nv « Distrigas » en de nv « Fluxys » « die gespecialiseerd was in de commercialisering 

van doorvoercapaciteit en de uitvoering van de hieraan verbonden vervoerdiensten » 

automatisch worden beschouwd hetzij als een entiteit die verantwoordelijk is voor een groot 

hogedrukgasleidingnet, hetzij als een entiteit die verantwoordelijk is voor de in- of uitvoer. 

 

 Wat België betreft, wordt in de bijlage bij de Transitrichtlijn enkel melding gemaakt van 

« Distrigaz NV » en niet van dochtervennootschappen van die vennootschap. 

 

 B.21.5.  Voormelde lijst in de bijlage dient evenwel als uitputtend te worden beschouwd 

en bevat alle lichamen die bedoeld zijn in artikel 3, lid 1, van de Transitrichtlijn, de lichamen 

die verantwoordelijk zijn voor de in- of uitvoer daarbij inbegrepen. 

 

 De nieuwe nv « Distrigas », noch de dochtervennootschappen nv « Segeo » en 

cva « Distrigas & Co », komen voor op die lijst. 
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 Geen van die entiteiten, geviseerd door het bestreden artikel 3, is, krachtens het Belgische 

vennootschapsrecht, de rechtsopvolger van de nv « Distrigas ». Enkel de nv « Fluxys » (als 

opvolger, ingevolge een naamsverandering van de nv « Distrigas ») komt in aanmerking als 

de Belgische onderneming die, in de zin van de Transitrichtlijn, voor een 

hogedrukgasleidingnet verantwoordelijk is of die verantwoordelijk is voor de in- en uitvoer 

van aardgas in België. 

 

 B.21.6.  Artikel 3 van de bestreden wet van 10 maart 2009 verleent derhalve aan 

artikel 15/19 van de Gaswet een draagwijdte die niet verenigbaar is met artikel 32, lid 1, van 

de Tweede Gasrichtlijn. Artikel 15/19, tweede lid, van de Gaswet heeft immers voor gevolg 

dat de hoedanigheid van een entiteit verantwoordelijk voor een hoofdnet, of zelfs van een 

entiteit verantwoordelijk voor de in- en uitvoer van aardgas wordt toegemeten aan entiteiten 

die niet voldoen aan de voorwaarden van de Transitrichtlijn. 

 

 B.22.1.  Die vaststelling wordt eveneens bevestigd door de ingebrekestelling door de 

Europese Commissie (inbreuk nr. 2009/2129), door het advies van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State met betrekking tot de bestreden wet en door de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 29 april 2010 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat de 

doorvoertarieven betreft. 

 

 B.22.2.  Het in strijd met het recht van de Europese Unie interpreteren van een wettelijke 

bepaling is niet in redelijkheid te verantwoorden en het daaruit voortvloeiende verschil in 

behandeling is bijgevolg onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de Gasverordening en met de Tweede Gasrichtlijn. 

 

 B.22.3.  Het derde middel is gegrond. 

 

 B.23.  De overige door de CREG aangevoerde middelen dienen niet te worden 

onderzocht, daar die niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt de wet van 10 maart 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 8 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4798 

 
 

Arrest nr. 85/2010 
van 8 juli 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek, 

gesteld door het Arbeidshof te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 9 november 2009 in zake P.M. tegen de FOD Financiën en anderen, in 
aanwezigheid van Mr. K. Steinier, schuldbemiddelaar, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 12 november 2009, heeft het Arbeidshof te Luik de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, 
 
 in zoverre het het verzet of het hoger beroep van de schuldbemiddelaar tegen de 
beslissingen tot toekenning van de begroting van de erelonen, emolumenten en kosten van de 
bemiddelaar voor de opdracht waarvoor hij in rechte is aangewezen, in beginsel verbiedt, 
 
 terwijl, enerzijds, de schuldenaar die de procedure van collectieve schuldenregeling 
geniet, een rechtsmiddel kan aanwenden, namelijk door middel van een hoger beroep het 
bedrag betwisten van de begroting waartoe de rechter heeft beslist met toepassing van ofwel 
artikel 1675/12, ofwel artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek, 
 
 en terwijl, anderzijds, de schuldbemiddelaar in dat geval alleen kan optreden wanneer hij 
wordt gedaagd door de gedingvoerende appellanten in het bodemgeschil (ofwel de 
schuldenaar en/of een of meer schuldeisers), en wanneer hij in rechte kan worden gedaagd, 
 
 waardoor hij buiten de beoogde hypothesen geen enkel beroep geniet ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Mr. K. Steinier, schuldbemiddelaar; 
 
 -  de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », met zetel te 1060 Brussel, 
Gulden-Vlieslaan 65; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » heeft een memorie van 
antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. K. Steinier, schuldbemiddelaar, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. E. Gourdin loco Mr. X. Leurquin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
« Ordre des barreaux francophones et germanophone »; 
 
 .  Mr. A.-C. Rasson loco Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
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 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De appellante voor de verwijzende rechter heeft op 22 mei 2007 het voordeel van de collectieve 
schuldenregeling aangevraagd; advocaat Steinier, geïntimeerde in hoofdvordering en appellant op tussengeschil, 
is aangewezen als schuldbemiddelaar en heeft aan de eerste rechter twee verzoeken tot begroting van zijn 
erelonen en kosten gericht; bij vonnis van 19 augustus 2009 heeft die rechter een gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling opgesteld (artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek) en heeft hij de erelonen en 
kosten van de bemiddelaar ambtshalve begroot (artikel 1675/19, § 3, van hetzelfde Wetboek). Het incidenteel 
beroep wordt gemotiveerd door het feit dat geen rekening is gehouden met de prestaties van de 
schuldbemiddelaar en met het eerste verzoek tot begroting. 
 
 De verwijzende rechter herinnert aan de regeling van de begroting van de erelonen en kosten van de 
schuldbemiddelaar. Hij merkt op dat, wanneer de partijen geen akkoord bereiken, de betaling ervan verschuldigd 
is op grond van een bevel tot tenuitvoerlegging dat kan voortvloeien uit een vonnis bedoeld in de 
artikelen 1675/10, § 5, 1675/12 en 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek of uit de vereenvoudigde procedure 
waarin artikel 1675/19 van hetzelfde Wetboek voorziet voor de vaststelling van die bedragen. Die kan worden 
toegepast op eender welk ogenblik van de procedure, terwijl het vonnis waarin de drie andere bepalingen 
voorzien, de definitieve staat van de aan de bemiddelaar verschuldigde bedragen niet afsluit, waarbij die 
bemiddelaar nog ertoe gehouden is de tenuitvoerlegging van de (minnelijke of gerechtelijke) 
aanzuiveringsregeling op te volgen en te controleren. 
 
 Hij merkt op dat de beslissingen genomen op grond van artikel 1675/10, § 5, (rekening houdend met de 
artikelen 1043, tweede lid, en 1675/14, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en artikel 1675/19, § 3, niet 
vatbaar zijn voor beroep, terwijl tegen diegene genomen op grond van de artikelen 1675/12 en 1675/13 beroep 
kan worden ingesteld door de partijen in het geding. Wanneer de bemiddelaar een partij in het geding zou zijn, 
zou er bijgevolg een verschil in behandeling bestaan dat voortvloeit uit, enerzijds, het recht op hoger beroep of 
van verzet van de schuldenaar en de schuldeisers, waardoor zij een begroting kunnen betwisten die is beslist op 
grond van de artikelen 1675/12 en 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek en, anderzijds, het verbod voor de 
bemiddelaar om een rechtsmiddel aan te wenden, behalve zijn incidenteel beroep dat vanzelfsprekend 
afhankelijk is van het hoofdberoep dat door de schuldenaar of de schuldeiser werd ingesteld. 
 
 De verwijzende rechter zet zijn redenering voort en herinnert aan het statuut van de bemiddelaar; hij merkt 
op dat hij geen partij vertegenwoordigt en zelf ook geen partij is; volgens een arrest van het Hof van Cassatie 
van 4 september 2003 is de aanwezigheid van de bemiddelaar in het geding een voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep wegens de noodzaak om de beheerder van het vermogen bij die procedure 
te betrekken. Hij wijst erop dat de rechtspraak verdeeld is wat de ontvankelijkheid van het hoger beroep betreft : 
sommige beslissingen besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van elk hoofdberoep of incidenteel beroep; andere 
besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van het hoofdberoep, maar niet van het incidenteel beroep; ten slotte 
besliste het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 9 november 2001, waarbij uitspraak werd gedaan over 
het door een schuldeiser ingestelde hoger beroep, dat het hoger beroep ingesteld door de bemiddelaar niet kan 
worden gekwalificeerd als een incidenteel beroep, daar het niet is ingesteld door een partij die de hoedanigheid 
van geïntimeerde heeft, maar zou kunnen worden ingesteld door de bemiddelaar, waarbij artikel 1675/19, § 3, 
van het Gerechtelijk Wetboek strikt dient te worden geïnterpreteerd. 
 
 Te dezen is de verwijzende rechter van mening dat de bemiddelaar, die regelmatig en noodzakelijkerwijze 
tussenkomt in de beroepsprocedure overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie, het recht heeft de 
begroting aan te vragen van de erelonen en kosten bedoeld in zijn eerste verzoek : dat verzoek, niet in 
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aanmerking genomen door de eerste rechter, is immers niet betwist, noch verworpen geweest. In zoverre het de 
door de eerste rechter besliste begroting betwist, doet het verzoek daarentegen de vraag van de ontvankelijkheid 
van het incidenteel beroep rijzen en de verwijzende rechter besluit tot de niet-ontvankelijkheid daarvan : de 
appellante in hoofdvordering heeft de bemiddelaar wellicht met opzet in hoger beroep gedaagd opdat uitspraak 
zou worden gedaan over de begroting van de erelonen en de kosten, maar de ontegenzeglijk betwistbare 
begroting plaatst de partijen niet tegenover elkaar. 
 
 Ten aanzien van de beroepsprocedure betreffende de door de eerste rechter vastgestelde bedragen 
onderscheidt de verwijzende rechter twee aspecten. Het eerste aspect bestaat erin te beschouwen dat de 
bemiddelaar de geïntimeerde partij kan zijn, waardoor hij beschikt over een rechtsmiddel om voor de rechter in 
hoger beroep aspecten van het vonnis te brengen die niet door de appellant zijn bestreden. Dat eerste aspect doet 
dus de vraag rijzen van het statuut van de bemiddelaar, enerzijds, en tegelijk die van de ontvankelijkheid van een 
hoofdberoep op initiatief van de schuldenaar of van een schuldeiser die ontegenzeglijk de partijen in het geding 
zijn, anderzijds. In dat geval zou de begrotingsprocedure op grond van artikel 1675/13 (of van artikel 1675/12) 
een hervorming mogelijk maken, in tegenstelling tot de begrotingen op grond van artikel 1675/10, § 5, of van 
artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek. Wat uitsluitend de door de arbeidsrechtbank besloten begroting 
betreft, is de vraag beslecht door een toepassing van artikel 2.2 van de betwiste reglementering, na kennisneming 
van de conclusies van de bemiddelaar. Het tweede aspect bestaat erin te beschouwen dat het verzoek van de 
bemiddelaar, die moet optreden in het hoger beroep, een « uitbreiding van het verzoek » zou zijn, voor een 
verzoek tot begroting van aanvullende erelonen, en geenszins een hoger beroep. In dat verband herinnert de 
verwijzende rechter eraan dat die uitbreiding niet samenvalt met een tussenvordering, daar zij voor de rechter in 
hoger beroep geen nieuwe vraag aanbrengt waarvan de eerste rechter geen kennis heeft genomen. Uit het 
rechtsplegingsdossier van de rechtbank blijkt immers dat de bemiddelaar zijn verzoek tot begroting voor de 
prestaties verricht vóór 4 februari 2009 wel degelijk had ingediend, maar er is een verzuim geweest vanwege de 
eerste rechter. 
 
 De verwijzende rechter komt terug op de voorwaarden van het hoger beroep en herinnert eraan dat het 
incidenteel beroep op grond van artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet uitgaan van een 
geïntimeerde partij. De schuldbemiddelaar is echter niet op regelmatige wijze door de hoofdappellant in hoger 
beroep gedaagd, vermits het hoofdberoep alleen kan worden gericht tegen een partij die in het eerste geding 
tegenover de appellant stond; de bemiddelaar stond evenwel op geen enkel ogenblik tegenover de schuldeiser of 
de schuldenaar. Hij herinnert ook eraan dat het arrest van het Hof van Cassatie van 4 september 2003 vereist dat 
de bemiddelaar betrokken is bij de rechtspleging in hoger beroep en dat de rechtsleer in dat verband ervan 
uitgaat dat dat optreden verantwoord is door de gerechtelijke opdracht en de hoedanigheid van gerechtelijk 
mandataris van de bemiddelaar. 
 
 In verband met de grondwettigheid van artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek geeft de verwijzende 
rechter aan dat, aangezien het hoger beroep alleen voor de partijen in het geding slechts mogelijk is voor de 
beslissingen gewezen inzake gerechtelijke aanzuivering op grond van de artikelen 1675/12 en 1675/13, de 
situaties variëren naar gelang van de bepaling van het Wetboek waarvan de eerste rechter gebruik maakt bij de 
begroting van de kosten en de erelonen. Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 9 november 2001, 
volgens hetwelk artikel 1675/19 strikt dient te worden geïnterpreteerd, verklaart het hoofdberoep van de 
bemiddelaar ontvankelijk wanneer toepassing wordt gemaakt van de artikelen 1675/12 en 1675/13, hetgeen een 
verschil in behandeling onder bemiddelaars teweegbrengt naar gelang van de begrotingsprocedure. Die 
interpretatie is door het Hof van Beroep te Luik wegens dat verschil in behandeling verworpen en dat Hof heeft 
aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag gesteld die aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 14/2008 
van 14 februari 2008, waarin dat laatste Hof heeft geoordeeld dat artikel 1675/19, § 3, niet in strijd is met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het het hoger beroep van de bemiddelaar in de daarin beoogde 
hypothese niet mogelijk maakt. Dat arrest heeft evenwel geen betrekking op het verschil in behandeling dat hier 
in het geding is en dat uit vier elementen voortvloeit : 
 
 -  ten eerste is er geen rechtsmiddel, voor de partijen in het geding en bovendien voor de bemiddelaar, tegen 
een begroting beslist op grond van artikel 1675/19, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek; 
 
 -  ten tweede is er de beroepsmogelijkheid voor de partijen in het geding tegen een beslissing tot begroting 
op grond van met name de artikelen 1675/12 en 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek; 
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 -  ten derde maakt het recht van hoger beroep of van verzet van de schuldenaar en van de schuldeisers het 
voor hen mogelijk een begroting te betwisten die is beslist op grond van de artikelen 1675/12 en 1675/13 van het 
Gerechtelijk Wetboek, hetgeen niet mogelijk is voor de bemiddelaar, omdat hij misschien geen partij is vanwege 
zijn statuut en de aan hem toevertrouwde opdrachten; 
 
 -  ten vierde, zelfs in de hypothese dat de bemiddelaar geïntimeerde partij zou zijn of in hoger beroep zou 
kunnen optreden op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, zou de bemiddelaar de begroting alleen 
kunnen betwisten op voorwaarde dat hij in hoger beroep wordt gedaagd. 
 
 Aan het Hof stelt hij derhalve de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag en voegt hij, in verband met de 
inzet en de feiten van het geding, eraan toe dat de reglementaire forfaits inzake kosten en erelonen van de 
bemiddelaars, alsook de kortere procedure waarin het in het geding zijnde artikel 1675/19 voorziet, die 
begrotingen mogelijk maakt zonder dat de mandatarissen worden gehoord, het voorwerp hebben uitgemaakt van 
kritiek. Hij houdt de uitspraak aan over het incidenteel beroep betreffende de door de arbeidsrechtbank besliste 
begroting en beveelt de begroting van de in het verzoek bedoelde kosten en erelonen, begroting die de eerste 
rechter heeft verzuimd te laten uitvoeren. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad herinnert aan de feiten van het geding en wijst erop dat de erelonen van de 
schuldbemiddelaar kunnen worden vastgesteld op grond van de artikelen 1675/12, 1675/13 en 1675/19, § 3, van 
het Gerechtelijk Wetboek. Vervolgens herinnert hij aan het arrest nr. 14/2008 van 14 februari 2008 van het Hof 
en, verwijzend naar het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 9 november 2001, voert hij aan dat er geen 
discriminatie is indien artikel 1675/19, dat afwijkt van de algemene beginselen van het gerechtelijk recht, 
restrictief wordt geïnterpreteerd en alleen kan worden toegepast wanneer de rechter de erelonen vaststelt in een 
beslissing ad hoc en niet in een beslissing die een minnelijke aanzuiveringsregeling goedkeurt of een 
gerechtelijke aanzuiveringsregeling oplegt en het voorwerp kan uitmaken van een hoger beroep ingesteld door 
de bemiddelaar. 
 
 A.1.2.  Vervolgens onderstreept de Ministerraad dat de situatie van de bemiddelaar niet vergelijkbaar is met 
die van de schuldenaar, waarbij de ene door de rechter wordt benoemd en de andere partij is in een procedure 
ingesteld naar aanleiding van een verzoek om collectieve schuldenregeling. Hij voert ook aan dat de procedures 
bedoeld in de artikelen 775/19, § 3, (lees : 1675/19, § 3) en die bedoeld in de artikelen 1675/12 en 1675/13 
geenszins vergelijkbaar zijn, aangezien de eerstgenoemden betrekking hebben op de uitgifte van een bevel tot 
tenuitvoerlegging en in voorkomend geval het verhoor van de partijen en van de bemiddelaar kunnen inhouden, 
terwijl de laatstgenoemden niet in hoofdzaak tot doel hebben de voorschotten of de erelonen vast te stellen, maar 
wel een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of een kwijtschelding van schulden die veronderstellen dat de 
partijen en de bemiddelaar bij gerechtsbrief worden opgeroepen. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad herinnert aan de rechtspraak van het Hof in verband met de verschillen in 
behandeling die voortvloeien uit verschillende procedureregels en in verband met de dubbele aanleg, en voert 
aan dat, in die omstandigheden, de onmogelijkheid van een hoger beroep door de schuldbemiddelaar geen 
onevenredige beperking van diens rechten inhoudt, daar die rechten niet de rechten zijn die voor de partijen in 
het geding zijn. De vaststelling van de in het geding zijnde bedragen op grond van de artikelen 1675/12 en 
1675/13 is facultatief, waarbij de bemiddelaar de erelonen, emolumenten en kosten kan vorderen 
overeenkomstig hetgeen bij koninklijk besluit is bepaald. 
 
 A.2.1.  K. Steinier herinnert aan de feiten van het geschil en voert aan dat de prejudiciële vraag bevestigend 
dient te worden beantwoord. Hij refereert aan zijn conclusies voor de verwijzende rechter, aan het arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel van 9 november 2001 en aan een niet bekendgemaakt arrest van het Arbeidshof te 
Luik van 23 juli 2009, en merkt op dat de in het geding zijnde bepaling het voorwerp uitmaakt van uiteenlopende 
interpretaties, waarbij de interpretatie die het hoger beroep en het verzet verbiedt, op het arrest nr. 14/2008 van 
14 februari 2008 is geïnspireerd. De huidige praktijk is evenwel verwonderlijk in het licht van de motivering van 
dat arrest, daar de overdracht van de bevoegdheid inzake de minnelijke schuldenregeling van de rechtbanken van 
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eerste aanleg aan de arbeidsrechtbanken heeft gewezen op grote interpretatieverschillen over tal van 
begrotingsonderwerpen. De bestaande rechtsonzekerheid, de vaak ontbrekende motivering in de beslissingen met 
betrekking tot die bedragen - vaak te wijten aan het overhaast te werk gaan als gevolg van de achterstand die 
sommige arbeidsrechtbanken naar aanleiding van die bevoegdheidsoverdracht hebben opgelopen - en de 
onmogelijkheid voor een bemiddelaar om een voorziening in cassatie te overwegen tegen elk van die 
beslissingen, vereisen dat de hogere rechtscolleges informatie verstrekken over die theoretische afwezigheid van 
hoger beroep. 
 
 A.2.2.  Volgens K. Steinier, die nog steeds verwijst naar zijn conclusies voor de verwijzende rechter, lijkt 
het begrip « partijen » te verschillen naar gelang van het onderwerp van het hoger beroep en derhalve van de 
belangentegenstelling. Te dezen heeft de schuldenares, appellante voor de verwijzende rechter, de bemiddelaar 
in hoger beroep gedaagd, tegen wie men zich een theoretisch verzet over de vaststelling van de erelonen kan 
voorstellen, daar de bemiddelaar belang heeft bij een voor hem gunstige lezing, terwijl de appellante 
vanzelfsprekend belang erbij heeft dat de erelonen die op de tegoeden van de rekening van de bemiddeling 
worden geheven, op gematigde wijze worden vastgesteld, rekening houdend met een eventuele lezing van het 
koninklijk besluit die voor haar gunstig is. Aan de bemiddelaar, gedaagd in hoger beroep, wordt de hoedanigheid 
van partij verleend, waardoor hij de mogelijkheid verkrijgt om incidenteel beroep in te stellen en het arrest van 
het Hof van Cassatie van 4 september 2003 maakt het niet mogelijk te beschouwen dat het Hof het verbod van 
het hoger beroep zou hebben verantwoord door te stellen dat de bemiddelaar geen partij zou kunnen zijn. In de 
aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak was K. Steiner partij in het geding, te meer daar hij eiser was, 
waardoor hij in zekere zin vrijwillig tussenkwam (artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek); het Arbeidshof te 
Bergen heeft in een arrest van 3 februari 2009 bovendien het incidenteel beroep van een door de schuldenaar in 
hoger beroep gedaagde bemiddelaar, ontvankelijk verklaard. 
 
 A.3.1.  In haar memorie van tussenkomst verantwoordt de « Ordre des barreaux francophones et 
germanophone » (hierna : OBFG) haar belang als tussenkomende partij die geen partij is voor de verwijzende 
rechter. Zij herinnert eraan dat de rechtspraak van het Hof is geëvolueerd en dat sinds het arrest nr. 44/2008 van 
4 maart 2008 het Hof de tussenkomst aanvaardt van personen die voldoende aantonen dat het antwoord dat op de 
prejudiciële vraag zal worden gegeven, rechtstreekse gevolgen kan hebben voor hun persoonlijke situatie. Die 
rechtspraak houdt rekening met de invoeging van een artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 bij de wet van 9 maart 2003. De betrokkenen kunnen tevens een standpunt innemen van bij de aanvang van 
de rechtspleging op prejudiciële vraag; die laatste kan leiden tot een arrest (waarin een schending wordt 
vastgesteld van de normen waarvan het Hof de naleving waarborgt) waarvan het gezag wordt versterkt door 
artikel 4, tweede lid, van de voormelde bijzondere wet en door de mogelijkheid die het inhoudt om de 
verantwoordelijkheid in het geding te brengen van de overheid waarvan het wetgevend orgaan de ongeldig 
verklaarde norm heeft aangenomen. Het Hof wordt dus verzocht zijn rechtspraak te bevestigen, zoals het dat ten 
aanzien van de OBFG in zijn arrest nr. 70/2009 van 23 april 2009 heeft gedaan. 
 
 A.3.2.  De OBFG verantwoordt haar belang bij de tussenkomst door te verwijzen naar haar hoedanigheid 
van essentiële deelnemer aan de openbare dienst van het gerecht waarvan het doel is gedefinieerd in artikel 495 
van het Gerechtelijk Wetboek. Zij voert aan dat de advocaten veelvuldig als schuldbemiddelaars worden 
aangewezen op grond van artikel 1675/17, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het antwoord op de prejudiciële 
vraag de wettelijke opdracht van de OBFG, die met name erin bestaat te waken over de verdediging van de 
belangen van de advocaat, kan aantasten. Het Hof heeft het belang van de Orde om in rechte te treden of om 
tussen te komen aanvaard in verschillende arresten waar die belangen in het geding waren. 
 
 A.3.3.  Ten gronde is de OBFG van mening dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 
beantwoord. In haar memorie behoudt zij zich het recht voor om haar argumentatie aan te vullen na 
kennisneming van de memories die nog zouden worden ingediend en in haar memorie van antwoord zet zij de 
context van de in het geding zijnde bepaling uiteen en geeft zij aan dat het voor de verwijzende rechter bestreden 
vonnis is gewezen op grond van de artikelen 1675/13 en 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij de 
verwijzende rechter die laatste bepaling voorlegt aan de toetsing van het Hof en dus van mening is dat het verbod 
van het hoger beroep bedoeld in artikel 1675/19 ook van toepassing is wanneer de erelonen, emolumenten en 
kosten op grond van met name artikel 1675/13 zijn vastgesteld. 
 
 A.3.4.  In hoofdorde is de OBFG van mening dat artikel 1675/19 het voorwerp moet uitmaken van een 
conforme interpretatie teneinde het (hoofd- of incidenteel) beroep van de schuldbemiddelaar mogelijk te maken. 
Het verbiedt het hoger beroep niet wanneer de erelonen, kosten en emolumenten worden vastgesteld op grond 
van de artikelen 1675/10, 1675/12 of 1675/13 van het Wetboek en verbiedt dat alleen, zij het op ongrondwettige 
wijze, wanneer zij worden vastgesteld in de erin beoogde hypothese. 
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 A.3.5.  In ondergeschikte orde voert de OBFG aan dat, indien het Hof van oordeel is dat artikel 1675/19 de 
bemiddelaar niet de mogelijkheid biedt hoger beroep in te stellen tegen de beslissing tot vaststelling van zijn 
erelonen, emolumenten en kosten genomen op grond van de artikelen 1675/10, 1675/12 en 1675/13, terwijl de 
schuldenaar en de schuldeiser die mogelijkheid wel zouden genieten, dat verschil in behandeling ongrondwettig 
zou zijn. Zij herinnert eraan dat de machtiging vervat in de in het geding zijnde bepaling in werking is gesteld bij 
het koninklijk besluit van 18 december 1998 dat een forfaitaire vergoeding vaststelt voor alle prestaties van de 
bemiddelaar waarvan het bedrag varieert volgens het aantal schuldeisers en de aard van de prestaties. Zij 
herinnert ook eraan dat het arrest nr. 14/2008 van 14 februari 2008 alleen betrekking had op de hypothese van 
een specifiek verzoek van de bemiddelaar betreffende de vaststelling van zijn erelonen, emolumenten en kosten 
en op de vergelijking van de situatie van de bemiddelaar met die van de faillissementscurator. 
 
 A.3.6.  In de thans aan het Hof voorgelegde vergelijking voert de OBFG aan dat de schuldenaar, de 
schuldeiser en de bemiddelaar vergelijkbare categorieën van rechtzoekenden zijn in zoverre zij ieder betrokken 
zijn bij de vaststelling van de erelonen; hun belangen zijn uiteenlopend, waarbij de in het geding zijnde bedragen 
ten laste zijn van de schuldenaar en bij voorrang worden betaald. Wanneer de laatstgenoemde of de schuldeiser 
hoger beroep instellen, wordt de bemiddelaar geïntimeerde partij en kan hij aldus incidenteel beroep instellen 
(artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek), hetgeen het Hof van Beroep te Bergen heeft aanvaard in een arrest 
van 15 september 2009 (A.R. 21529) dat dezelfde richting uitgaat als een arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 9 november 2001. Zij voert ook aan dat de reglementering betreffende de begroting aanleiding kan 
geven tot conflicten tussen de partijen, in tegenstelling tot hetgeen de theoretische lezing van het voormelde 
koninklijk besluit door het arrest nr. 14/2008 suggereert, in het bijzonder sinds de overdracht van de 
bevoegdheid inzake schuldbemiddeling aan de arbeidsgerechten. Die moeilijkheden worden bevestigd door het 
vademecum voor de advocaten-schuldbemiddelaars uitgegeven door de OBFG in 2009; dat document heeft een 
moreel gezag voor de advocaten, maar geen bindende waarde ten aanzien van de rechters. De verschillen in 
kostprijs per dossier worden bevestigd in de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 2009 die 
artikel 1675/19 heeft gewijzigd. Het conflict kan ook gelegen zijn in de vraag van het verband tussen een 
prestatie en de schuldbemiddeling. 
 
 De OBFG is van mening dat, hoewel het juist is dat er geen algemeen beginsel van dubbele aanleg bestaat, 
het toch zo is dat, wanneer een beroep openstaat, dit niet op discriminerende wijze mag zijn, noch in strafzaken, 
noch in burgerlijke zaken. De discriminatie van de in het geding zijnde bepaling is zinloos, te meer daar het 
hoofdberoep of het incidenteel beroep van de schuldbemiddelaar de gerechtelijke regeling van het hoofdgeschil 
niet kan vertragen, noch in de hypothese dat de schuldenaar of de schuldeiser het hoofdvonnis en de begroting 
van de erelonen in het geding hebben gebracht (waarbij het incidenteel beroep van de bemiddelaar het 
hoofdberoep niet vertraagt), noch in de hypothese dat de schuldbemiddelaar zelf een hoofdberoep instelt dat 
alleen betrekking heeft op die begroting, waardoor het hoofdvonnis onveranderd blijft. 
 
 A.3.7.  De OBFG is van mening dat de aarzeling om te aanvaarden dat de bemiddelaar hoger beroep kan 
instellen wanneer het vonnis is gewezen op grond van de artikelen 1675/10, 1675/12 of 1675/13 lijkt voort te 
vloeien uit het verbod dat in artikel 1675/19 is geformuleerd. Zo heeft het Hof van Beroep te Luik in een 
beschikking tot begroting van 17 november 2009 beslist dat het hoger beroep uitgesloten was voor elke 
beslissing met betrekking tot de erelonen van de bemiddelaar omdat de bemiddelaars in het andere geval 
verschillend zouden worden behandeld naar gelang van het onderwerp van de beslissing. Die rechtspraak, die 
wordt gesteund in de rechtsleer, is evenwel vatbaar voor kritiek, omdat de rechter zou hebben kunnen vaststellen 
dat artikel 1675/19 de beroepen niet verbiedt wanneer de beslissing is genomen op grond van de drie voormelde 
bepalingen, en dat een mogelijke discriminatie hem ertoe had moeten brengen het Hof te ondervragen. 
Aangezien de artikelen 10 en 11 van de Grondwet veronderstellen dat de bemiddelaar een beroep kan uitoefenen 
wanneer de beslissing zijn erelonen vaststelt op grond van de drie voormelde bepalingen, zou het discriminerend 
zijn hem dat beroep te ontzeggen wanneer die beslissing is gegrond op de in het geding zijnde bepaling. Dat zou 
een discriminatie door repercussie zijn, die niet aanvaardbaar zou zijn, ermee rekening houdend dat, in beide 
gevallen, de prestaties van de bemiddelaars identiek zijn, zowel in de minnelijke fase van de schuldenregeling 
als in de gerechtelijke fase. Volgens de in het geding zijnde bepaling kan de vaststelling van de vergoeding van 
de bemiddelaar op verschillende ogenblikken plaatshebben, maar hij ontvangt geen enkele bij zijn aanwijzing; 
gelet op de lange duur van de minnelijke fase zal hij dus vaak ertoe worden gebracht een begroting van de 
erelonen vóór het vonnis aan te vragen maar hij zal ook ertoe kunnen worden gebracht dat te doen na dat vonnis, 
en die mogelijkheid is volkomen gerechtvaardigd. Niets onderscheidt het in die hypothesen gewezen vonnis van 
het vonnis gewezen in de hypothesen waarin de rechter tezelfder tijd uitspraak doet over de minnelijke regeling 
en de gerechtelijke regeling. Indien het verbod van een beroep tegen de beslissing beperkt tot de vaststelling van 
de erelonen, kosten en emolumenten zou worden gehandhaafd, zou het om een onevenredige maatregel gaan, 
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terwijl dat verbod afwijzen niet ertoe zal leiden de procedure al te veel te verzwaren, hetgeen een bezorgdheid 
was die de wetgever had geuit bij de aanneming van de in het geding zijnde bepaling : de uitoefening van dat 
beroep zal de procedure van de collectieve schuldenregeling immers niet vertragen en de betaling van de 
bemiddelaar kan ook niet worden vertraagd wanneer de rechtbank de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat op 
grond van artikel 1398 van het Gerechtelijk Wetboek. Dat beroep zou ook moeten openstaan voor de 
schuldenaar en de schuldeiser die niet noodzakelijkerwijs worden opgeroepen vóór de begroting van de erelonen, 
emolumenten en kosten van de bemiddelaar. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 1675/19 van het Gerechtelijk 

Wetboek, dat bepaalt : 

 

 « § 1.  De regels en barema's tot vaststelling van het ereloon, de emolumenten en de 
kosten van de schuldbemiddelaar worden door de Koning bepaald. De Koning oefent deze 
bevoegdheden uit op de gezamenlijke voordracht van de ministers tot wier bevoegdheid 
Justitie en Economische Zaken behoren. 
 
 § 2.  De staat van ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar komt ten 
laste van de schuldenaar en wordt bij voorrang betaald. 
 
 Onverminderd artikel 1675/9, § 4, houdt de schuldbemiddelaar tijdens de opmaak van de 
regeling van de baten van het vermogen van de schuldenaar een reserve af voor de betaling 
van ereloon, emolumenten en kosten. 
 
 In geval van totale kwijtschelding van schulden legt de rechter de totale of gedeeltelijke 
onbetaalde honoraria van de schuldbemiddelaar ten laste van het Fonds ter bestrijding van de 
overmatige schuldenlast bedoeld in artikel 20 van de wet van 5 juli 1998 betreffende de 
collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag 
genomen onroerende goederen. 
 
 Indien de regeling voorziet in een kwijtschelding van schulden in kapitaal en enkel mits 
wordt gerechtvaardigd dat de verzoeker in de onmogelijkheid verkeert de honoraria binnen 
een redelijke termijn te betalen, kan de rechter de totale of gedeeltelijke onbetaalde honoraria 
van de schuldbemiddelaar ten laste leggen van het Fonds. 
 
 De schuldbemiddelaar duidt in zijn verzoek de redenen aan waarom de aangelegde 
reserve onvoldoende is en waarom de beschikbare middelen van de schuldenaar ontoereikend 
zijn om het ereloon te betalen. 
 
 De rechter geeft de redenen aan die de interventie van het Fonds rechtvaardigen. 
 
 In het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, bedoeld in artikel 1675/10, § 2, en 
in de gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt aangegeven hoe de vervallen en te vervallen 
honoraria worden betaald door de schuldenaar. 
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 § 3.  Tenzij deze maatregelen getroffen werden door de beschikking bedoeld in 
artikel 1675/10, § 5, in artikel 1675/12 of in artikel 1675/13, geeft de rechter, op verzoek van 
de schuldbemiddelaar, een bevel tot tenuitvoerlegging voor het voorschot dat hij bepaalt of 
ten belope van het bedrag van de erelonen, emolumenten en kosten dat hij vaststelt. Zo nodig 
hoort hij voorafgaandelijk in raadkamer de opmerkingen van de schuldenaar, van de 
schuldeisers en van de schuldbemiddelaar. De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger 
beroep. Bij elk verzoek van de schuldbemiddelaar wordt een gedetailleerd overzicht van de te 
vergoeden prestaties en van de gedragen of te dragen kosten gevoegd ». 
 

 B.2.1.  Uit de motivering van het verwijzingsarrest blijkt dat de prejudiciële vraag is 

beperkt tot de derde zin van artikel 1675/19, § 3, die het verzet of het hoger beroep uitsluit 

tegen de beschikking van de rechter die een bevel tot tenuitvoerlegging geeft inzake erelonen, 

emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar. Gelet op de feiten van de onderhavige 

zaak, beperkt het Hof zijn onderzoek tot de uitsluiting van het hoger beroep. 

 

 B.2.2.  Artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek zou, ten aanzien van de aan de 

schuldbemiddelaar verschuldigde erelonen, emolumenten en kosten, een verschil in 

behandeling invoeren, naargelang die worden vastgesteld bij de beschikking bedoeld in het in 

het geding zijnde artikel 1675/19, § 3, dan wel, in de interpretatie van de verwijzende rechter, 

bij een beslissing bedoeld in de artikelen 1675/12 of 1675/13 van hetzelfde Wetboek, 

waarnaar in de prejudiciële vraag wordt verwezen : in de eerste hypothese kan de 

schuldbemiddelaar geen hoger beroep instellen, terwijl, in de tweede, een beroep openstaat 

voor de partijen bij de bemiddeling, zelfs voor de bemiddelaar wanneer hij door hen in hoger 

beroep wordt gedaagd en in die zin incidenteel beroep kan instellen. 

 

 B.3.  Artikel 1675/19, § 3, heeft betrekking op de vaststelling van de erelonen, 

emolumenten en kosten op eender welk ogenblik van de procedure, ook nadat de rechter een 

gerechtelijke aanzuiveringsregeling heeft vastgesteld, waarbij de bemiddelaar op grond van 

artikel 1675/14, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek belast is met de opvolging en controle van 

de uitvoering van de maatregelen waarin die regeling voorziet, en dergelijke erelonen, 

emolumenten en kosten hem dus mogelijk na de aanneming van de regeling kunnen worden 

toegekend. De artikelen 1675/12 en 1675/13 hebben daarentegen betrekking op de vaststelling 

van die bedragen bij de beslissing tot aanneming van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 

zelf. 
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 B.4.1.  De Ministerraad werpt op dat de situatie van de schuldbemiddelaars niet zou 

kunnen worden vergeleken met die van de schuldenaars en dat de procedures waarin de 

artikelen 1675/12 en 1675/13, enerzijds, en artikel 1675/19, anderzijds, voorzien, evenmin 

vergelijkbaar zijn. 

 

 B.4.2.  Vermits het in beide gevallen gaat om beslissingen met betrekking tot bedragen 

die verschuldigd zijn of kunnen zijn naar aanleiding van een schuldbemiddeling, zijn de 

situaties vergelijkbaar. 

 

 B.5.  Het in de prejudiciële vraag vermelde verschil in behandeling berust op een 

objectief criterium, namelijk de fase van de procedure waarin het bedrag van de in het geding 

zijnde sommen wordt vastgesteld. 

 

 B.6.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 

zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels, een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.7.  Te dezen heeft de wetgever, die tijdens de parlementaire voorbereiding van 

artikel 1675/19 en van de bepalingen die het hebben gewijzigd, zijn keuze niet heeft 

gemotiveerd (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nrs. 1073/1 en 1074/1, pp. 53-54; 2003-2004, 

DOC 51-1309/001, p. 25; DOC 51-1309/012, p. 81; 2006-2007, DOC 51-2760/001, pp. 29 en 

volgende; DOC 51-2760/002, pp. 509-510; DOC 51-2760/036, pp. 26 en volgende; Senaat, 

2006-2007, nr. 3-1988/5, p. 3), in de in het geding zijnde bepaling erin voorzien dat de regels 

en tarieven tot vaststelling van de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar 

door de Koning worden bepaald. De erelonen en emolumenten bestaan uit forfaitaire 

vergoedingen (artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende 

vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de 

kosten van de schuldbemiddelaar) die niet variëren volgens, bijvoorbeeld, de omvang of het 

ingewikkelde karakter van de zaak of bijzondere prestaties, naar het voorbeeld van wat 

artikel 33, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt voor de curatoren. 
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 B.8.  Gelet op de geringe beoordelingsruimte waarover de rechter beschikt om, in het 

reglementaire kader beschreven in B.7, de bedragen van de in het geding zijnde sommen vast 

te stellen en ermee rekening houdend dat, behalve in het strafrecht, geen algemeen beginsel 

bestaat dat een dubbele aanleg waarborgt, vermocht de wetgever zich ervan te onthouden in 

een rechtsmiddel te voorzien tegen de beslissingen genomen op grond van het in het geding 

zijnde artikel 1975/19, § 3. 

 

 B.9.  Er kan daarentegen worden aangenomen dat de vaststelling van de desbetreffende 

bedragen in het geding kan worden gebracht door de werking van de rechtsmiddelen 

uitgeoefend tegen de beslissingen tot vaststelling van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling 

bedoeld in de artikelen 1675/12 en 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek. Dat is het geval, 

enerzijds, omdat aan de rechter die zich moet uitspreken, door de devolutieve kracht van het 

hoger beroep, alle elementen van het geschil zijn voorgelegd en hij ertoe is gemachtigd de 

voor hem bekritiseerde beslissing in haar geheel te hervormen; anderzijds, omdat op grond 

van artikel 1675/19, § 2, de in het geding zijnde bedragen ten laste komen van de schuldenaar 

en bij voorrang worden betaald, zodat zij gevolgen kunnen hebben voor de maatregelen die de 

rechter vermag te nemen. 

 

 B.10.1.  Hoewel het bestaan van het hoger beroep kan worden verantwoord in de in B.9 

beoogde hypothese, zou het, luidens de prejudiciële vraag, voor de bemiddelaar alleen 

openstaan in het kader van een incidenteel beroep dat, op grond van artikel 1054, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek, moet uitgaan van een geïntimeerde partij. Volgens de 

verwijzende rechter zou de bemiddelaar echter niet op regelmatige wijze in hoger beroep 

kunnen worden gedaagd, vermits het hoofdberoep alleen kan worden gericht tegen een partij 

die in eerste aanleg tegenover de appellant stond. 

 

 B.10.2.  Het gegeven dat de schuldbemiddelaar geen geïntimeerde partij zou kunnen zijn, 

volstaat op zich niet om te verantwoorden dat hij het bedrag van zijn erelonen, emolumenten 

en kosten niet kan betwisten voor de rechter in hoger beroep, terwijl die laatste zich moet 

uitspreken over het geschil in zijn geheel gelet op het devolutieve karakter van het hoger 

beroep. 

 

 B.10.3.  In die interpretatie dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden 

beantwoord. 
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 B.11.1.  Het Hof stelt evenwel vast dat de in het geding zijnde bepaling anders kan 

worden geïnterpreteerd. 

 

 B.11.2.  In een arrest van 4 september 2003 (Arr. Cass., 2003, nr. 414) waaraan de 

verwijzende rechter refereert, heeft het Hof van Cassatie besloten : 

 

 « Dat bij een collectieve schuldenregeling, de schuldbemiddelaar niet alleen toezicht 
uitoefent op de naleving van de bepalingen inzake de collectieve schuldenregeling, kennis 
neemt van de aangiften van schuldvordering en inlichtingen inwint, maar ook in belangrijke 
mate de boedel van de debiteur bestuurt en verbindt, inkomsten bestemd voor de schuldenaar 
ontvangt en goederen die voor beslag vatbaar zijn te gelde kan maken; 
 
 Dat de boedel aldus in vergaande mate door de schuldbemiddelaar wordt bestuurd; 
 
 Overwegende dat uit de aard zelf van de procedure blijkt dat wanneer hoger beroep wordt 
ingesteld door de schuldenaar die opkomt tegen een beslissing waarbij de herroeping van de 
beschikking van toelaatbaarheid wordt uitgesproken, de schuldbemiddelaar moet betrokken 
worden in de rechtspleging in hoger beroep; 
 
 Dat zolang de schuldenaar zijn hoger beroep alleen richt tegen de schuldeisers zonder 
[…] de schuldbemiddelaar in de zaak te betrekken, hij geen uitspraak over zijn hoger beroep 
kan verkrijgen; ». 
 

 Er kan worden aangenomen dat het voormelde arrest, door de ontvankelijkheid van het 

hoger beroep ondergeschikt te maken aan het betrekken, door de appellant, van de 

schuldbemiddelaar in de zaak, van die schuldbemiddelaar noodzakelijkerwijs een partij in het 

geding maakt die, in die hoedanigheid, de door de eerste rechter genomen beslissing met 

betrekking tot de erelonen, emolumenten en kosten voor de rechter in hoger beroep kan 

betwisten. 

 

 B.11.3.  In die interpretatie kunnen zowel de schuldenaar als de schuldbemiddelaar de 

vaststelling van de bedragen die in het geding zijn in de beslissing die de eerste rechter op 

grond van de artikelen 1675/12 en 1675/13 heeft genomen, voorleggen aan de rechter die 

bevoegd is om kennis te nemen van het beroep. 

 

 B.11.4.  In die interpretatie dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 1675/19, § 3, derde zin, van het Gerechtelijk Wetboek schendt de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het het niet mogelijk maakt dat hoger beroep wordt 

ingesteld tegen een op grond van die bepaling genomen beslissing met betrekking tot de 

erelonen, emolumenten en kosten. 

 

 -  In de interpretatie volgens welke dezelfde bepaling het niet mogelijk maakt dat de 

schuldbemiddelaar hoger beroep instelt tegen een beslissing met betrekking tot de erelonen, 

emolumenten en kosten genomen op grond van de artikelen 1675/12 en 1675/13 van het 

Gerechtelijk Wetboek, schendt die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  In de interpretatie volgens welke dezelfde bepaling het mogelijk maakt dat de 

schuldbemiddelaar hoger beroep instelt tegen een beslissing met betrekking tot de erelonen, 

emolumenten en kosten genomen op grond van de artikelen 1675/12 en 1675/13 van het 

Gerechtelijk Wetboek, schendt die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

8 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4803 

 
 

Arrest nr. 86/2010 
van 8 juli 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 130 van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij 

artikel 36 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke 

plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, ingesteld door Stefaan Bovin en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 november 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 november 2009, hebben Stefaan Bovin 
en Reinhilde Deboutte, wonende te 3000 Leuven, Heilige Geeststraat 172, Marc De Bernardin 
en Solvejg Wallyn, wonende te 3000 Leuven, Heilige Geeststraat 170, en Marc Neefs en 
Annette Holemans, wonende te 3000 Leuven, Kartuizersstraat 12, beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 130 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 36 van het decreet van 
27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009). 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Judo, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 
 
 A.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat zij allen eigenaar en/of bewoner zijn van een woning gelegen 
naast een beschermd monument, namelijk het Kartuizerklooster te Leuven. Zij zijn van oordeel dat zij doen 
blijken van het vereiste belang, aangezien de bestreden bepaling toestaat dat in een stedenbouwkundige 
vergunning betreffende een beschermd monument wordt afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften, wat 
nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het Kartuizerklooster, en dus ook voor hun leefomgeving. 
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de verzoekende partijen niet doen blijken van het vereiste 
belang, aangezien de bestreden bepaling precies tot doel heeft de beschermde monumenten te vrijwaren. Die 
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bepaling zou dus in geen enkel opzicht nadelig kunnen zijn voor het Kartuizerklooster te Leuven en voor de 
leefomgeving van de verzoekende partijen. 
 
 In de toelichting bij hun middel maken de verzoekende partijen, volgens de Vlaamse Regering, overigens 
geen gewag van een schending van het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu, zoals gewaarborgd 
bij artikel 23 van de Grondwet. Die laatste bepaling zou door de verzoekende partijen enkel worden aangevoerd 
in samenhang met een aantal bepalingen van het Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed 
van Europa, opgemaakt te Granada op 3 oktober 1985 en goedgekeurd bij wet van 8 juni 1992. De enige grief 
die zij volgens de Vlaamse Regering in dat verband ontwikkelen, zou betrekking hebben op het bij artikel 23, 
derde lid, 5°, van de Grondwet gewaarborgde recht op culturele ontplooiing, en dus niet op het bij artikel 23, 
derde lid, 4°, van de Grondwet gewaarborgde recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. 
 
 A.2.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat de Vlaamse Regering ten onrechte van oordeel is dat de 
bestreden bepaling enkel positieve gevolgen kan hebben voor hen. Er bestaat volgens hen minstens een 
potentieel gevaar voor negatieve gevolgen, zodat hun belang bij het beroep niet zou kunnen worden betwist. In 
zoverre er betwisting zou bestaan over de wijze waarop de bestreden bepaling kan worden toegepast, valt het 
onderzoek naar het belang, volgens hen, overigens samen met het onderzoek ten gronde. Wat artikel 23 van de 
Grondwet betreft, antwoorden zij dat hun beroep op dat artikel niet is beperkt tot het derde lid, 5°, ervan. 
 
 A.2.3.  In zoverre de verzoekende partijen vrezen dat de bestreden bepaling « potentieel » nadelige 
gevolgen voor hen zou kunnen hebben, is hun belang bij het beroep volgens de Vlaamse Regering niet alleen 
hypothetisch, maar ook onrechtstreeks, aangezien het nadeel dat zij zogezegd zouden ondergaan niet zou 
voorvloeien uit de bestreden bepaling zelf, maar uit administratieve rechtshandelingen die nog niet zijn 
genomen. De Vlaamse Regering is bovendien van oordeel dat de verzoekende partijen in hun memorie van 
antwoord het in hun verzoekschrift aangevoerde middel niet kunnen uitbreiden, zodat, wat artikel 23 van de 
Grondwet betreft, enkel kan worden getoetst aan het derde lid, 5°, ervan. Er anders over oordelen zou de rechten 
van de verdediging en het contradictoir karakter van de rechtspleging in het gedrang brengen. Volgens de 
Vlaamse Regering wordt nergens in het verzoekschrift uiteengezet in welk opzicht er sprake zou zijn van een 
schending van een ander bij artikel 23 van de Grondwet gewaarborgd grondrecht dan het recht op culturele 
ontplooiing, zoals bedoeld in het derde lid, 5°, ervan. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.3.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel en met de artikelen 4, lid 2, 7 en 10 van het 
Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa, doordat de bestreden bepaling geen 
onderscheid maakt tussen vergunningaanvragende personen die een afwijking van stedenbouwkundige 
voorschriften nastreven, naargelang zij de erfgoedwaarde van een constructie beogen te behouden, dan wel aan 
te tasten. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat uit de arresten nrs. 71/2002 en 57/2003 van het Hof 
kan worden afgeleid dat de decreetgever, in het kader van de regelgeving betreffende de ruimtelijke ordening, 
monumenten anders mag behandelen dan andere gebouwen of constructies, op voorwaarde evenwel dat dat 
verschil in behandeling tot doel heeft het behoud van die monumenten te waarborgen. Dit zou des te meer gelden 
wanneer de draagwijdte van de uitzondering ruim is, wat te dezen het geval is aangezien de bestreden bepaling 
afwijkingen toestaat van alle stedenbouwkundige voorschriften, waardoor ook de rechtszekerheid in het gedrang 
zou worden gebracht. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen verwijzen naar een passage uit de parlementaire voorbereiding waarin 
wordt gesteld dat uitdrukkelijk diende te worden bepaald, als waarborg ter voorkoming van misbruiken, dat een 
afwijking van stedenbouwkundige voorschriften slechts kan worden toegestaan na gunstig advies van het 
« Agentschap RO-Vlaanderen ». Zij betwijfelen echter of er te dezen kan worden gesproken van een 
« waarborg ». Ofschoon tijdens de parlementaire voorbereiding werd gesteld dat afwijkingen van 
stedenbouwkundige voorschriften enkel kunnen worden toegestaan wanneer doelstellingen worden nagestreefd 
die verband houden met de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen, is die 
vereiste niet uitdrukkelijk opgenomen in de bestreden bepaling. Bovendien is er volgens hen een probleem wat 
de aard van het advies betreft. Het gaat immers om een advies van het « Agentschap RO-Vlaanderen », dat niet 
alleen bevoegd is voor erfgoedmateries, maar ook voor aangelegenheden van ruimtelijke ordening. Het is 
volgens de verzoekende partijen perfect denkbaar dat het Agentschap, gezien zijn meervoudige taak, een 
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afweging moet maken van verschillende belangen, wat ertoe kan leiden dat het belang van het onroerend erfgoed 
dient te wijken voor een ander belang. 
 
 A.5.  De verzoekende partijen zijn ten slotte van oordeel dat de bestreden bepaling afbreuk doet aan de 
waarborgen die voortvloeien uit het Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa. 
Uit de artikelen 4, lid 2, 7 en 10 van dat Verdrag, in samenhang gelezen met artikel 23 van de Grondwet, zou 
volgen dat op het Vlaamse Gewest de plicht rust om te voorkomen dat het beschermingsniveau van monumenten 
afneemt. Zelfs wanneer geen directe werking zou worden toegekend aan die verdragsbepalingen, zou er voor de 
decreetgever een standstill-verplichting gelden. 
 
 A.6.1.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het middel grondslag mist. In tegenstelling tot wat de 
verzoekende partijen aanvoeren, zou de bestreden bepaling precies tot doel hebben de erfgoedwaarde van de 
beschermde monumenten te vrijwaren, wat ook de verantwoording zou vormen voor de mogelijkheid om af te 
wijken van de stedenbouwkundige voorschriften. De bestreden bepaling moet het volgens de Vlaamse Regering 
mogelijk maken de noodzakelijke - vergunningsplichtige - werken uit te voeren aan een beschermd monument, 
ook wanneer die strikt genomen in strijd zouden zijn met een stedenbouwkundig voorschrift, dat (onterecht) een 
hinderpaal zou vormen om de desbetreffende werken te kunnen uitvoeren. 
 
 A.6.2.  Dat de bestreden bepaling strekt tot de bescherming van het onroerend erfgoed blijkt volgens de 
Vlaamse Regering overduidelijk uit het feit dat de decreetgever heeft voorgeschreven dat een advies moet 
worden verleend vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed. Er kan volgens de Vlaamse Regering slechts worden 
besloten tot een afwijking van stedenbouwkundige voorschriften wanneer de overheid die bevoegd is voor de 
aangelegenheid onroerend erfgoed daarover een gunstig advies verleent, wat zij slechts zou kunnen doen indien 
de afwijking kan worden verantwoord binnen de geldende reglementering en het gevoerde beleid inzake de 
bescherming van het onroerend erfgoed. Het is volgens de Vlaamse Regering juist dat de bescherming van het 
onroerend erfgoed een geïntegreerd deel uitmaakt van het beleid inzake ruimtelijke ordening, maar daaruit kan 
volgens haar niet worden afgeleid dat bij het verlenen van een advies met toepassing van de bestreden bepaling 
de bescherming van het onroerend erfgoed ondergeschikt zou worden aan een ander belang van ruimtelijke 
ordening. Uit de bestreden bepaling blijkt immers duidelijk dat het advies moet worden gegeven vanuit het 
beleidsveld onroerend erfgoed. Dat de bestreden bepaling strekt tot vrijwaring van de beschermde monumenten 
is volgens de Vlaamse Regering ook uitdrukkelijk bevestigd in de parlementaire voorbereiding. 
 
 A.6.3.  De Vlaamse Regering wijst er ook op dat een ongunstig advies tot gevolg heeft dat de betrokken 
handeling niet kan worden vergund, ook niet onder bepaalde voorwaarden. In die zin zou de bestreden bepaling 
verder gaan dan de bepalingen vervat in de artikelen 119 en 120 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, die betrekking hebben op de gevolgen die in het kader van de 
organisatie van de ruimtelijke ordening dienen te worden verbonden aan verplicht in te winnen adviezen. 
 
 A.6.4.  Volgens de Vlaamse Regering is een afwijking van een stedenbouwkundig voorschrift bovendien 
onderworpen aan een strengere motiveringsplicht; een afwijking zou slechts verantwoord zijn wanneer daarvoor 
een grondslag kan worden gevonden binnen het wettelijke en reglementaire kader en het beleid inzake onroerend 
erfgoed, wat uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd. De motiveringsplicht brengt volgens de Vlaamse Regering 
met zich mee dat de rechtsonderhorige de mogelijkheid krijgt om in het kader van een jurisdictioneel beroep de 
motieven te laten controleren. 
 
 A.6.5.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat uit de argumenten van de verzoekende partijen blijkt dat zij 
zich niet zozeer gegriefd voelen door de bestreden bepaling op zich, maar door een eventuele toepassing ervan. 
Wanneer een schending van een grondwetsbepaling niet is toe te schrijven aan een wetskrachtige norm, maar aan 
een mogelijk onwettige toepassing ervan, is het Hof volgens de Vlaamse Regering niet bevoegd om kennis te 
nemen van die schending. Het feit dat de administratie een ruime discretionaire bevoegdheid heeft gekregen, zou 
overigens op zich geen ongrondwettigheid kunnen inhouden, vermits een machtiging in een decreet moet worden 
geïnterpreteerd in die zin dat de machtiging enkel kan worden aangewend in overeenstemming met de 
Grondwet. 
 
 A.7.  De Vlaamse Regering meent dat niet alleen de bestreden bepaling zelf, maar ook andere bepalingen 
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening verhinderen dat een 
afwijking van stedenbouwkundige voorschriften op willekeurige wijze zou worden toegestaan. Uit die 
bepalingen zou volgen, enerzijds, dat dergelijke afwijkingen slechts kunnen worden toegestaan wanneer ze 
verenigbaar zijn met een « goede ruimtelijke ordening » en, anderzijds, dat rechtsonderhorigen in het kader van 
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een openbaar onderzoek bezwaren kunnen indienen die zouden kunnen steunen op het feit dat de geplande 
handelingen afbreuk doen aan de erfgoedwaarde van de constructie. 
 
 A.8.  Vermits afwijkingen van de stedenbouwkundige voorschriften enkel kunnen worden toegestaan ter 
bescherming van monumenten, is de bestreden bepaling volgens de Vlaamse Regering in overeenstemming met 
de rechtspraak van het Hof betreffende de uitzonderingsregeling die geldt voor monumentenbescherming, zoals 
vervat in het arrest nr. 71/2002 van 23 april 2002 (B.13.1-B.13.2). 
 
 A.9.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat uit het voorgaande ook volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist in zoverre het is afgeleid uit de schending van artikel 23, derde lid, 5°, van de Grondwet en het 
rechtszekerheidsbeginsel. Er is immers geen sprake van enige achteruitgang op het vlak van de bescherming van 
het onroerend erfgoed of op het vlak van de rechtszekerheid van personen die in de buurt van een beschermd 
monument wonen. De Vlaamse Regering is van oordeel dat de verzoekende partijen in dat verband geen andere 
grieven ontwikkelen. 
 
 A.10.1.  Wat de in het middel aangehaalde artikelen van het Europees Verdrag ter bescherming van het 
bouwkundig erfgoed van Europa betreft, is de Vlaamse Regering van oordeel dat de verzoekende partijen niet 
uiteenzetten hoe de bestreden bepaling eraan afbreuk zou doen, nu die bepaling de erfgoedwaarde van een 
beschermd monument precies centraal stelt. Om die reden zou het middel op dat vlak onontvankelijk zijn. 
 
 A.10.2.  In zoverre het middel op dat vlak toch ontvankelijk zou zijn, is de Vlaamse Regering van oordeel 
dat de bestreden bepaling geen afbreuk doet aan de desbetreffende verdragsbepalingen. Wat artikel 4, lid 2, a) en 
b), van het Verdrag betreft (betrekking hebbende op de plicht om de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van 
bepaalde handelingen die een aantasting inhouden van beschermde goederen), wijst de Vlaamse Regering erop 
dat de in de bestreden bepaling bedoelde handelingen aan een vergunning zijn onderworpen, zodat de bevoegde 
overheid ervan in kennis wordt gesteld. De verplichting die uit artikel 4, lid 2, c), voortvloeit (de overheid moet 
van de eigenaar het uitvoeren van werken kunnen eisen of ze zelf kunnen uitvoeren) wordt volgens de Vlaamse 
Regering eveneens nagekomen, gelet op de voorschriften van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten en de bijzondere verplichtingen die rusten op de eigenaars van 
beschermde monumenten. Aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 4, lid 2, d), van het voormelde Verdrag 
(de mogelijkheid voor de overheid om een beschermd goed te onteigenen), is volgens de Vlaamse Regering 
eveneens voldaan vermits een beschermd monument kan worden onteigend krachtens artikel 16 van de 
Grondwet en krachtens artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
Artikel 7 van het voormelde Verdrag heeft volgens de Vlaamse Regering, als zodanig, geen betrekking op de 
monumentenbescherming; het verplicht alleen tot het verbeteren van het leefmilieu binnen de architectonische 
eenheid van gebouwen en in waardevolle gebieden. Er valt volgens de Vlaamse Regering dan ook niet in te zien 
hoe de bestreden bepaling aan die verplichting afbreuk zou kunnen doen. Artikel 10 van het Verdrag verplicht de 
lidstaten om een « geïntegreerd beleid te voeren dat is gericht op het behoud van het architectonische erfgoed ». 
Alleen al uit het feit dat de bestreden bepaling is opgenomen in het decreet betreffende de ruimtelijke ordening 
blijkt volgens de Vlaamse Regering dat de decreetgever ervoor heeft geopteerd het beleid inzake 
monumentenbescherming te integreren in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Verder zou het ruimtelijke 
ordeningsbeleid en het beleid inzake onroerend erfgoed van het Vlaamse Gewest ontegensprekelijk de 
« opstelling van programma’s voor restauratie en onderhoud van het architectonische erfgoed », als bedoeld in 
artikel 10, lid 2, van het voormelde Verdrag, bevorderen. Artikel 10, lid 4, van dat Verdrag is volgens de 
Vlaamse Regering niet toepasselijk, nu die bepaling enkel betrekking heeft op « gebouwen waarvan het 
eigenlijke belang geen bescherming rechtvaardigt ». De bestreden bepaling strekt volgens de Vlaamse Regering 
evenmin ertoe de bevordering van « de toepassing en de ontwikkeling van de traditionele technieken en 
materialen […] in het belang van de toekomst van het architectonische erfgoed » te belemmeren of te 
verhinderen (artikel 10, lid 5). 
 
 A.11.  De Vlaamse Regering wijst ten slotte erop dat uit artikel 11 van het Europees Verdrag ter 
bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa volgt dat de erfgoedwaarde van een gebouw geen 
« absoluut » te beschermen rechtsgoed is, waarvan het belang altijd zou moeten primeren boven andere 
doelstellingen van algemeen belang (waaronder de ruimtelijke ordening), zodat in het Verdrag alvast geen 
rechtsgrond kan worden gevonden om elke bestemmingswijziging van een constructie met erfgoedwaarde te 
verbieden. 
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- B - 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen artikel 130 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals 

vervangen bij artikel 36 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van 

het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, dat bepaalt : 

 

 « In een stedenbouwkundige vergunning betreffende een bestaand hoofdzakelijk 
vergunde constructie die krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd is als 
monument, of deel uitmaakt van een krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd 
stads- of dorpsgezicht of landschap, kan worden afgeweken van stedenbouwkundige 
voorschriften, voor zover de betrokken handelingen gunstig worden geadviseerd vanuit het 
beleidsveld onroerend erfgoed. 
 
 Hetzelfde geldt voor handelingen in de omgeving van een niet ontsloten monument die 
noodzakelijk zijn voor de rechtstreekse ontsluiting van het monument ». 
 

 B.2.1.  De verzoekende partijen zijn van oordeel dat zij doen blijken van het vereiste 

belang om de vernietiging van die bepaling te vorderen omdat zij nadelige gevolgen zou 

kunnen hebben voor de erfgoedwaarde van het beschermde monument in de buurt waarvan zij 

wonen en bijgevolg ook voor hun leefomgeving. 

 

 B.2.2.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partijen op grond 

van het feit dat de bestreden bepaling precies tot doel zou hebben de erfgoedwaarde van 

beschermde monumenten te vrijwaren. Die bepaling zou dus in geen enkel opzicht nadelig 

kunnen zijn voor de leefomgeving van de verzoekende partijen. 

 

 B.3.  Wanneer een exceptie van niet-ontvankelijkheid die is afgeleid uit de ontstentenis 

van belang, betrekking heeft op de draagwijdte die dient te worden gegeven aan de bestreden 

bepaling, valt het onderzoek van de ontvankelijkheid samen met het onderzoek van de grond 

van de zaak. 

 

 B.4.  Het enige middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 23 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel en met de 

artikelen 4, lid 2, 7 en 10 van het Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig 

erfgoed van Europa, opgemaakt te Granada op 3 oktober 1985 en goedgekeurd bij wet van 

8 juni 1992, doordat de bestreden bepaling geen onderscheid maakt tussen 
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vergunningaanvragende personen die een afwijking van stedenbouwkundige voorschriften 

nastreven, naargelang zij de erfgoedwaarde van een constructie beogen te behouden, dan wel 

aan te tasten. 

 

 B.5.1.  Volgens de bestreden bepaling kan in een stedenbouwkundige vergunning 

betreffende een bestaande hoofdzakelijk vergunde constructie die definitief of voorlopig is 

beschermd als monument, of deel uitmaakt van een definitief of voorlopig beschermd stads- 

of dorpsgezicht of landschap, worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften, 

echter enkel « voor zover de betrokken handelingen gunstig worden geadviseerd vanuit het 

beleidsveld onroerend erfgoed ». 

 

 B.5.2.  In de parlementaire voorbereiding werd die voorwaarde toegelicht als volgt : 

 

 « In het nieuw voorgestelde artikel 130 DRO [lees : decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening] wordt een generieke basis geleverd voor soepele 
afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften ten behoeve van handelingen betreffende 
(definitief of voorlopig) beschermde monumenten en goederen gelegen in (definitief of 
voorlopig) beschermde stads- of dorpsgezichten of landschappen. Om misbruiken van dit 
facilitair kader te voorkomen, wordt aldaar gesteld dat dergelijke afwijkingen slechts kunnen 
worden toegekend voor zover de betrokken handelingen gunstig worden geadviseerd door het 
Agentschap RO-Vlaanderen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2011/1, p. 130). 
 

 « Als waarborg voor het feit dat de mogelijke afwijkingen doelstellingen moeten dienen 
die verband houden met de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, c.q. 
landschappen, wordt voortaan uitdrukkelijk decretaal bepaald dat de afwijking slechts kan 
worden toegestaan in zoverre het project gunstig geadviseerd is door het Agentschap 
RO-Vlaanderen, dat (ondermeer) belast is met de toepassing van het instrumentarium 
betreffende monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen. 
 
 Dat gunstige advies is hier een absolute vereiste. Een ongunstig advies kan niet worden 
‘ weggemotiveerd ’, ook niet op grond van de nieuwe artikelen 119 en 120 DRO » (ibid., 
p. 142). 
 

 B.5.3.  Daaruit blijkt dat de decreetgever afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften 

slechts heeft willen toestaan indien zulks kan worden verantwoord vanuit doelstellingen die 

verband houden met de « bescherming » van monumenten, stads- en dorpsgezichten en 

landschappen. De bestreden bepaling kan bijgevolg geen grondslag bieden voor afwijkingen van 

stedenbouwkundige voorschriften voor handelingen die de erfgoedwaarde van een constructie 

zouden aantasten, wat overigens ook door de Vlaamse Regering uitdrukkelijk wordt erkend. 
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 B.6.  De bestreden bepaling heeft derhalve niet de draagwijdte die de verzoekende partijen 

eraan verlenen en doet noch de bekritiseerde gelijke behandeling, noch een achteruitgang in het 

beschermingsniveau van het onroerend erfgoed ontstaan. 

 

 Het staat, in voorkomend geval, aan de ter zake bevoegde rechter om na te gaan of een 

stedenbouwkundige vergunning waarin wordt afgeweken van stedenbouwkundige 

voorschriften, al dan niet in overeenstemming met de bestreden bepaling werd uitgereikt. 

 

 B.7.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 8 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4813 

 
 

Arrest nr. 87/2010 
van 8 juli 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 23 van de Overeenkomst tussen België en 

Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van enige andere 

aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ottawa op 29 mei 1975, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 10 december 2008 in zake Simonne Mulkers tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 november 2009, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 23 van de Overeenkomst van 29 mei 1975 tussen België en Canada tot 
het vermijden van dubbele belasting, in samenhang gelezen met artikel 285 van het 
WIB 1992, de artikelen 10, 11, 170, 172 en 191 van de Grondwet in zoverre die artikelen 
preciseren : 
 
 Met betrekking tot inkomsten van roerende goederen en kapitalen en met betrekking tot 
diverse inkomsten als vermeld in artikel 90, 5° tot 7°, wordt met de belasting een forfaitair 
gedeelte van buitenlandse belasting verrekend voor zover die inkomsten in het buitenland 
werden onderworpen aan een gelijkaardige belasting als de personenbelasting, de 
vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners, en voor zover de desbetreffende 
goederen en kapitalen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden 
gebruikt, terwijl artikel 23 van de Overeenkomst preciseert dat de Staten een regeling van 
vrijstelling of verrekening moeten organiseren zonder een criterium van onderscheid toe te 
staan tussen de persoon die het kapitaal aan zijn beroepsactiviteit heeft besteed en de persoon 
die dat niet aan zijn beroepsactiviteit heeft besteed ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Simonne Mulkers, wonende te 4000 Luik, boulevard d’Avroy 3/41; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Servranckx, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. C. Halet, advocaat bij de 
balie te Luik, voor Simonne Mulkers; 
 
 .  Mr. V. Colson loco Mr. B. Lespire, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Simonne Mulkers, Belgische ingezetene, heeft in 1999, 2001 en 2003 roerende inkomsten van Canadese 
oorsprong geïnd en heeft de heffing van belasting op die inkomsten door de Belgische fiscale administratie 
betwist door te doen gelden dat de in het geding zijnde intresten in Canada werden betaald en belast. Voor de 
verwijzende rechter schijnt zij in te stemmen met het standpunt van de administratie maar werpt zij de kwestie 
op van de grondwettigheid van artikel 23 van de Overeenkomst tussen België en Canada tot het vermijden van 
dubbele belasting en tot regeling van enige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, 
ondertekend te Ottawa op 29 mei 1975. 
 
 De verwijzende rechter is van mening dat de in artikel 23, lid 1, onder b), het geding zijnde situatie wordt 
geregeld bij artikel 23, lid 1, onder b), van de genoemde Overeenkomst, aangezien Simonne Mulkers intresten 
heeft geïnd die door een Canadese vennootschap werden gestort; hij constateert dat die bepaling, wat de intresten 
betreft, stelt dat het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting (hierna : FGBB), waarin de Belgische 
wetgeving voorziet, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving wordt verrekend met de 
Belgische belasting op die inkomsten en dat, met toepassing van artikel 285 van het Wetboek op de 
inkomstenbelastingen 1992, slechts van een dergelijke verrekening sprake is wanneer de kapitalen voor het 
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt. Hij leidt daaruit af dat geen enkele 
verrekening mag worden verricht door personen die die inkomsten niet voor hun beroepswerkzaamheid hebben 
gebruikt, wat, volgens Simonne Mulkers, ertoe zou leiden dat belastingplichtigen die private inkomsten hebben 
en diegenen die hun kapitalen voor een beroepswerkzaamheid gebruiken verschillend worden behandeld. 
 
 Hij stelt bijgevolg aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het onderwerp van de prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  De Ministerraad leidt uit de motieven van het verwijzingsvonnis af dat de prejudiciële vraag 
betrekking heeft op artikel 23, lid 1, onder b), van de Overeenkomst tussen België en Canada tot het vermijden 
van dubbele belasting en tot regeling van enige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, 
ondertekend te Ottawa op 29 mei 1975; hij stelt dat het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting (hierna : 
FGBB) datgene is dat wordt bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : 
WIB 1992), in de formulering ervan die eraan werd gegeven krachtens de wet van 7 december 1988 houdende 
hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad stelt dat de in het geding zijnde Overeenkomst werd goedgekeurd bij de wet van 
26 juli 1976 zodat de prejudiciële vraag ontvankelijk is. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.  S. Mulkers doet gelden dat de bewoordingen van artikel 23, lid 1, onder b), van de Overeenkomst van 
29 mei 1975 tot het vermijden van dubbele belasting, die een supranationale norm is, in geen enkele 
mogelijkheid voor de Staten voorziet om een systeem van aftrekbaarheid te organiseren dat eigen is aan een al 
dan niet professioneel gebruik van de kapitalen in de verdragsstaat. Door een onderscheid te maken naargelang 
de kapitalen al dan niet voor de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige worden gebruikt, roept de wet 
onder de Belgische belastingplichtigen een verschil in behandeling in het leven dat de wetgever niet heeft 
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verantwoord. Het systeem van het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting waarin wordt voorzien voor de 
activiteiten van professionele aard, terwijl daarin niet wordt voorzien wanneer de belastingplichtige geen 
beroepswerkzaamheid heeft, berust op geen enkel evenredig en objectief criterium van onderscheid. Er bestaat 
immers geen enkele reden om de Belgische onderdanen die uit Canada afkomstige intresten innen onderscheiden 
te behandelen op grond van het feit of die onderdanen al dan niet de kapitalen voor hun beroepswerkzaamheid 
hebben aangewend. De beoordelingsmarge waarover de Belgische wetgever beschikt, stelt hem niet in staat om, 
zonder zulks te verantwoorden, een verschil in behandeling in te voeren dat is gebaseerd op de aard van de 
inkomsten en meer specifiek op de aanwending daarvan in België. Bijgevolg dient de prejudiciële vraag 
bevestigend te worden beantwoord. 
 
 A.3.  De Ministerraad betoogt in hoofdorde dat de prejudiciële vraag onontvankelijk is aangezien ze zonder 
voorwerp is, of dat ze ontkennend dient te worden beantwoord aangezien de in de vraag bedoelde bepaling niet 
diegene is die een discriminatie in het leven zou kunnen roepen en hoe dan ook redelijkerwijze wordt 
verantwoord. 
 
 Hij brengt het arrest nr. 19/2006 van 1 februari 2006 (B.3.2) in herinnering en betoogt dat de Overeenkomst 
geen enkele regel uitvaardigt wat betreft de kwestie van de (al dan niet) verrekening van het FGBB maar zich 
ertoe beperkt te verwijzen naar de Belgische wetgeving zowel wanneer de inkomsten uit kapitaal in Canada 
werden geïnd als in het geval waarin ze in België zouden zijn geïnd. In tegenstelling tot wat de verwijzende 
rechter schrijft, preciseert artikel 23 van de Overeenkomst niet dat de Staten dienen te voorzien in een regeling 
van vrijstelling of verrekening zonder een criterium van onderscheid toe te staan naargelang het kapitaal al dan 
niet voor de beroepswerkzaamheid werd aangewend maar volstaat het ermee de toekenning te vorderen van het 
FGBB zoals daarin is voorzien in de Belgische wet, volgens de daarin vastgestelde tarieven en voorwaarden. In 
een arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2000 werd aldus beslist naar aanleiding van een analoge bepaling 
van de Belgisch-Nederlandse Overeenkomst. De vraag is zonder voorwerp in zoverre zij betrekking heeft op 
artikel 23, rekening houdend met artikel 285 van het WIB 1992 dat precies betrekking heeft op een criterium van 
onderscheid dat is gebaseerd op de aanwending van het kapitaal voor de beroepswerkzaamheid. De Ministerraad 
is dus van mening dat artikel 23, lid 1, onder b), van de Overeenkomst, in samenhang gelezen met artikel 285 
van het WIB 1992, het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet schendt en brengt in herinnering dat in 
het arrest nr. 19/2006 met name werd beslist dat een analoge bepaling geen onevenredige gevolgen met zich 
meebracht, omdat, zelfs wanneer de bronstaat eveneens een belasting op de intresten heft, zoals artikel 11, lid 2, 
van de Overeenkomst hem dat toestaat, die belasting niet hoger mag zijn dan 15 pct. van het nettobedrag van de 
belaste intresten. 
 
 A.4.1.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat de prejudiciële vraag, in de veronderstelling dat 
zij betrekking heeft op artikel 285 van het WIB 1992, los van artikel 23, lid 1, onder b), van de Overeenkomst, 
ontkennend dient te worden beantwoord, aangezien die bepaling niet diegene is die een discriminatie zou kunnen 
teweegbrengen en dat hoe dan ook de gedifferentieerde behandeling redelijkerwijze wordt verantwoord. Het in 
het geding zijnde verschil in behandeling vindt immers zijn oorsprong in een andere bepaling, die op een 
objectieve en redelijke verantwoording is gebaseerd en die geen onevenredige gevolgen teweegbrengt. Hij 
brengt de verschillen in herinnering die de fiscale regeling van de roerende inkomsten onderscheiden naargelang 
die kapitalen waarop ze betrekking hebben al dan niet werden aangewend voor de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid van de begunstigde. Aldus vallen de intresten uit privékapitalen onder de categorie van de 
« inkomsten van roerende goederen en kapitalen » en worden ze als dusdanig belast, terwijl de intresten uit 
kapitalen die voor de beroepswerkzaamheid worden aangewend, krachtens artikel 37 van het WIB 1992 als 
« beroepsinkomsten » worden beschouwd en als beroepsinkomsten worden belasst. De eerstgenoemde zijn 
onderworpen aan de regeling van de bevrijdende roerende voorheffing en moeten dus niet noodzakelijkerwijze 
worden aangegeven, overeenkomstig de optie verankerd in artikel 313 van het WIB 1992, terwijl de inkomsten 
uit kapitalen die in de beroepswerkzaamheid worden geïnvesteerd noodzakelijkerwijze moeten worden 
aangegeven, bij gebrek aan het bevrijdend karakter dat aan de betaling van de roerende voorheffing is 
verbonden. Die laatstgenoemde zijn onderworpen aan de gezamenlijke belasting, terwijl de inkomsten uit 
privékapitalen het voorwerp uitmaken van een belasting tegen een afzonderlijk tarief dat overeenstemt met het 
tarief van de roerende voorheffing of met het gezamenlijke tarief indien dat laatste minder bedraagt dan het 
afzonderlijke tarief. Tot de hervormingswet van 7 december 1988, kon de begunstigde van inkomsten uit 
privékapitalen een opportuniteitsberekening maken, zodat in de aangifte het ideale gedeelte van roerende 
inkomsten werd vermeld, namelijk datgene waardoor hij de verrekening van de niet-terugbetaalbare elementen 
kon genieten en tegelijkertijd de eventuele roerende voorheffing die aan de bron wordt afgehouden kon 
recupereren. Ten slotte voorziet de vaststelling van de netto belastbare roerende inkomsten in verband met die 
privékapitalen niet erin dat het FGBB wordt ingebracht, aangezien artikel 22 van het WIB 1992 dat niet vermeldt 
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onder de elementen die de belastbare grondslag vormen. Wanneer het daarentegen om kapitalen gaat die voor 
een beroepswerkzaamheid werden aangewend en waarvan de inkomsten als dusdanig als beroepsinkomsten 
worden beschouwd, bepaalt artikel 37, tweede lid, van het WIB 1992 dat « de netto-inkomsten […] het forfaitair 
gedeelte van buitenlandse belasting [omvatten] ». 
 
 A.4.2.  Volgens de Ministerraad voorziet artikel 285 van het WIB 1992 in de verrekening van een FGBB, 
indien met name de in het geding zijnde kapitalen worden gebruikt voor het uitoefenen van een 
beroepswerkzaamheid en artikel 123 van het koninklijk besluit tot de uitvoering van het WIB 1992 voorziet 
enkel in de verrekening van het FGBB indien dat betrekking heeft op inkomsten die in de belastbare grondslag 
van die belastingen zijn opgenomen. 
 
 Het verband tussen de verrekening van het FGBB en de aanwending van de kapitalen voor de uitoefening 
van een beroepswerkzaamheid vloeit bijgevolg voort uit het feit dat de wetgever heeft geoordeeld dat wanneer 
kapitalen - alsmede overigens onroerende goederen - worden aangewend voor het uitoefenen van een 
beroepswerkzaamheid, de inkomsten die uit die kapitalen (en onroerende goederen) voortvloeien, dienden te 
worden beschouwd als beroepsinkomsten (artikel 37 van het WIB 1992); op grond van dat criterium van 
onderscheid ondergaan de inkomsten de regeling bedoeld voor de belasting van de roerende inkomsten of de 
regeling bedoeld voor de belasting van de beroepsinkomsten, met name op het vlak van de verrekening van het 
FGBB. 
 
 De Ministerraad verwijst naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 1988 die, wat betreft die 
voorwaarde van verrekening van het FGBB, stelt dat de wetgever wenste te vermijden dat roerende inkomsten 
uitsluitend worden aangegeven om een teruggave van de ingehouden roerende voorheffing te verkrijgen en het 
eventuele voordeel wilde teniet doen dat erin bestond dergelijke inkomsten aan te geven wanneer het 
belastingtarief minder bedroeg dan de bij wege van heffing aan de bron ingehouden belasting. De afschaffing 
van het FGBB ten aanzien van de particulieren moet dus in verband worden gebracht met het bevrijdende 
karakter van de roerende voorheffing. 
 
 Bovendien maakte het FGBB, om reden van het forfaitaire karakter ervan, een verrekening mogelijk die 
gelijkwaardig is met het gedeelte bedoeld in artikel 286 van het WIB 1992, los van het feit dat de in de bronstaat 
geïnde belasting minder dan 15 pct., en zelfs quasi nul kon bedragen. Een verkeerd gebruik van artikel 285 van 
het WIB 1992 (vroeger artikel 187 van het WIB 1964) heeft aanleiding gegeven tot gerechtelijke vervolgingen 
(zaken « FGBB Italië », « FGBB Uruguay » en « FGBB Korea ») die duidelijk hebben gemaakt welke 
aanzienlijke verliezen de Belgische Staat heeft geleden in termen van fiscale ontvangsten, terwijl de wet van 
7 december 1988 geen stijging van het begrotingstekort van de Staat kon teweegbrengen. 
 
 Aangezien de fiscale regeling die van toepassing is op de inkomsten uit kapitalen substantieel verschilt 
naargelang de kapitalen al dan niet werden aangewend voor de beroepswerkzaamheid en dat verschil niet alleen 
betrekking heeft op het al dan niet verrekenen van het FGBB maar ook op het feit of de inkomsten uit kapitalen 
al dan niet gezamenlijk worden berekend met de andere inkomsten van de belastingplichtige, alsmede op het feit 
of het FGBB al dan niet in de belastbare grondslag wordt opgenomen, met als gevolg dat het marginaal 
belastingtarief stijgt rekening houdend met het progressieve karakter van de belasting, is het in het geding zijnde 
verschil in behandeling niet-discriminerend : het criterium van het professionele of private gebruik is 
verantwoord in zoverre de in het WIB 1992 verankerde heffing van belasting op inkomsten is vastgesteld op 
grond van dat onderscheid en dat het kennelijk om een objectief en redelijk criterium gaat. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt ondervraagd over artikel 23 van de Overeenkomst tussen België en 

Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van enige andere 

aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ottawa op 29 mei 

1975, goedgekeurd bij de wet van 26 juli 1976. 
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 B.2.  Uit de prejudiciële vraag blijkt dat zij slaat op de wet houdende goedkeuring van de 

betrokken Overeenkomst. 

 

 Enkel de wetten waardoor een constituerend verdrag betreffende de Europese Unie of het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens of een Aanvullend Protocol bij dat Verdrag 

instemming verkrijgt, zijn aan de prejudiciële bevoegdheid van het Hof onttrokken (artikel 26, 

§ 1bis, van de bijzondere wet van 6 januari 1989). 

 

 Het Hof kan een instemmingswet met een verdrag niet op zinvolle wijze toetsen zonder 

de inhoud van de relevante bepalingen van dat verdrag in zijn onderzoek te betrekken. 

 

 B.3.  Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat het Hof wordt ondervraagd over de 

bestaanbaarheid van artikel 23, lid 1, onder b), van de voormelde Overeenkomst, goedgekeurd 

bij de wet van 26 juli 1976, in samenhang gelezen met artikel 285 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), met de artikelen 10, 11, 170, 172 en 191 van 

de Grondwet. 

 

 Artikel 23 van de voormelde Overeenkomst bepaalt : 

 

 « 1.  In België wordt dubbele belasting op de volgende wijze vermeden : 
 
 a)  Indien een inwoner van België inkomsten ontvangt die volgens de Overeenkomst in 
Canada belastbaar zijn en waarop de bepalingen van b), c) en d), hierna niet van toepassing 
zijn, stelt België deze inkomsten vrij van belasting, maar kan het om het bedrag van zijn 
belasting over het overige inkomen van die inwoner te berekenen het tarief toepassen dat van 
toepassing zou zijn indien die inkomsten niet waren vrijgesteld. 
 
 b)  Met betrekking tot dividenden die belastbaar zijn volgens paragraaf 2 van artikel X, 
en die niet van Belgische belasting zijn vrijgesteld ingevolge d) hierna, interesten die 
belastbaar zijn volgens paragrafen 2 of 7 van artikel XI, royalty’s die belastbaar zijn volgens 
paragrafen 2 of 7 van artikel XII, en inkomsten uit een nalatenschap (estate) of uit een trust 
die belastbaar zijn volgens paragraaf 1 van artikel XXI, wordt het forfaitaire gedeelte van 
buitenlandse belasting, waarin de Belgische wetgeving voorziet, onder de voorwaarden en 
volgens het tarief van die wetgeving verrekend met de Belgische belasting op die inkomsten. 
 
 c)  Indien een inwoner van België inkomsten ontvangt waarop de bepalingen van 
paragrafen 3 of 5 van artikel XIII, of van artikel XXII van toepassing zijn en die in Canada 
werden belast, mag het bedrag van de Belgische belasting dat evenredig betrekking heeft op 
die inkomsten niet hoger zijn dan de belasting die volgens de Belgische wetgeving zou 
worden geheven indien die inkomsten als in het buitenland behaalde en belaste 
bedrijfsinkomsten belastbaar zouden zijn. 
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 d)  Indien een vennootschap die inwoner is van België, aandelen of delen in eigendom 
bezit van een vennootschap op aandelen die inwoner is van Canada en aldaar aan de Canadese 
belasting op haar inkomsten is onderworpen, worden de dividenden die haar door deze laatste 
vennootschap worden betaald en die in Canada volgens paragraaf 2 van artikel X, belastbaar 
zijn, in België vrijgesteld van de vennootschapsbelasting, voor zover vrijstelling zou worden 
verleend indien beide vennootschappen inwoner zouden zijn van België. 
 
 e)  Indien volgens de Belgische wetgeving verliezen, welke in een vaste inrichting in 
Canada zijn geleden door een onderneming gedreven door een inwoner van België, voor de 
belastingheffing van die onderneming in België werkelijk in mindering van de winsten 
werden gebracht, is vrijstelling volgens a) in België niet van toepassing op de winsten van 
andere belastbare tijdperken die aan die vaste inrichting kunnen worden toegerekend, voor 
zover deze winsten ook in Canada door de verrekening van die verliezen van belasting 
werden vrijgesteld. 
 
 2.  In Canada wordt dubbele belasting op de volgende wijze vermeden : 
 
 a)  Onder voorbehoud van de bestaande bepalingen van de Canadese wetgeving 
betreffende de verrekening met de in Canada verschuldigde belasting van de belasting die in 
een buiten Canada gelegen gebied wordt betaald en van elke latere wijziging aan die 
bepalingen die geen afbreuk doet aan het principe daarvan, en tenzij de Canadese wetgeving 
in een belangrijker vermindering of tegemoetkoming voorziet, wordt de ingevolge de 
Belgische wetgeving en deze overeenkomst in België verschuldigde belasting ter zake van in 
België verkregen winsten, inkomsten of voordelen, in mindering gebracht van elke Canadese 
belasting in verband met dezelfde winsten, inkomsten of voordelen. 
 
 b)  Onder voorbehoud van de bestaande bepalingen van de Canadese wetgeving 
betreffende de vaststelling van het belastingvrije overschot van een buitenlandse 
dochtervennootschap en van elke latere wijziging aan die bepalingen die geen afbreuk doet 
aan het principe daarvan, mag een vennootschap die inwoner is van Canada, voor de 
toepassing van de Canadese belasting bij de berekening van haar belastbaar inkomen alle 
dividenden aftrekken die zij ontvangen heeft uit het belastingvrije overschot van een 
buitenlandse dochtervennootschap die inwoner is van België. 
 
 3.  Voor de toepassing van dit artikel worden winsten, inkomsten of voordelen van een 
inwoner van een overeenkomstsluitende Staat, die volgens deze overeenkomst in de andere 
overeenkomstsluitende Staat belastbaar zijn, geacht uit die andere Staat afkomstig te zijn ». 
 

 Artikel 285 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Met betrekking tot inkomsten van roerende goederen en kapitalen en met betrekking tot 
diverse inkomsten als vermeld in artikel 90, 5° tot 7°, wordt met de belasting een forfaitair 
gedeelte van buitenlandse belasting verrekend voor zover die inkomsten in het buitenland 
werden onderworpen aan een gelijkaardige belasting als de personenbelasting, de 
vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners, en voor zover de desbetreffende 
goederen en kapitalen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden 
gebruikt. 
 



 8

 In afwijking van het eerste lid wordt met betrekking tot dividenden enkel een forfaitair 
gedeelte van buitenlandse belasting verrekend wanneer het gaat om dividenden die zijn 
toegekend of toegewezen door beleggingsvennootschappen en in zover vaststaat dat deze 
dividenden voortkomen uit inkomsten die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het eerste 
lid en in artikel 289 ». 
 

 B.4.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het verschil in behandeling tussen 

belastingplichtigen die roerende inkomsten van Canadese oorsprong innen die in Canada 

werden belast, naargelang zij de kapitalen die deze inkomsten opbrengen al dan niet 

gebruiken voor hun beroepswerkzaamheid : aangezien artikel 23, lid 1, onder b), van de 

voormelde Overeenkomst verwijst naar de voorwaarden en het tarief waarin de Belgische wet 

voorziet met betrekking tot de verrekening van het forfaitaire gedeelte van buitenlandse 

belasting (hierna : FGBB) met de Belgische belasting op die inkomsten en aangezien die wet 

- te dezen artikel 285 van het WIB 1992 - die verrekening van het FGBB afhankelijk maakt 

van het gebruiken van de kapitalen die deze inkomsten opbrengen, voor de uitoefening in 

België van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige, kunnen de belastingplichtigen 

die die inkomsten niet gebruiken voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid, de 

verrekening van het FGBB niet genieten. 

 

 B.5.  Dat verschil in behandeling berust op de bestemming die de belastingplichtige geeft 

aan de kapitalen die de inkomsten in kwestie opbrengen, wat een objectief criterium vormt. 

Het Hof moet echter onderzoeken of dat criterium relevant is in het licht van de doelstelling 

van de getoetste bepaling. 

 

 B.6.  In het verslag aan de Senaat met betrekking tot het wetsontwerp houdende 

goedkeuring van de Overeenkomst werd gepreciseerd dat de Overeenkomst in ruime mate het 

modelverdrag van de OESO volgt, waarbij werd onderstreept dat de opstellers van de 

Overeenkomst evenwel van het modelverdrag zijn afgeweken in zoverre dit nodig was om 

rekening te houden met de bijzonderheden in de belastingwetgevingen van de twee Staten 

(Parl. St., Senaat, 1975-1976, nr. 814/2, p. 2). 

 

 Daar de toetsing van het Hof het onderzoek van de inhoud van de voormelde bepalingen 

van de Overeenkomst omvat, moet het Hof ermee rekening houden dat het niet gaat om een 

eenzijdige soevereiniteitsakte, maar om een verdragsnorm waartoe België zich ten aanzien 

van een andere Staat volkenrechtelijk heeft verbonden. 
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 B.7.  Zoals de andere overeenkomsten tot het vermijden van de dubbele belasting heeft de 

Belgisch-Canadese Overeenkomst van 29 mei 1975 in eerste instantie tot doel een einde te 

maken aan de internationale dubbele belasting of de gevolgen ervan te verzachten, wat 

inhoudt dat de overeenkomstsluitende Staten gedeeltelijk of geheel ervan afzien het recht uit 

te oefenen dat hun wetgeving aan hen toekent om bepaalde inkomsten te belasten. De 

Overeenkomst regelt dus de verdeling van de belastingbevoegdheid tussen de Staat van 

verblijf van de belastingplichtige en de bronstaat van de inkomsten, en voert geen nieuwe 

fiscale verplichtingen in ten opzichte van hun interne rechten. 

 

 B.8.  Artikel 23 van de Overeenkomst van 29 mei 1975 is op zich niet van dien aard dat 

het een verschil in behandeling in het leven roept waarop de prejudiciële vraag betrekking 

heeft, aangezien het, door te verwijzen naar de voorwaarden en het tarief waarin de Belgische 

wet voorziet, een gelijke behandeling waarborgt van alle belastingplichtigen op wie de 

bepalingen met betrekking tot het FGBB van toepassing zijn. Daaruit volgt niet, in 

tegenstelling met wat de Ministerraad betoogt, dat de prejudiciële vraag onontvankelijk zou 

zijn bij gebrek aan voorwerp, aangezien de bepaling waarop zij betrekking heeft, in 

samenhang moet worden gelezen met « de Belgische wetgeving » waarnaar zij verwijst. 

 

 B.9.1.  De verrekening van het FGBB met de inkomsten waarnaar de in het geding zijnde 

bepaling verwijst, werd bij de artikelen 28 en 29 van de wet van 7 december 1988 houdende 

hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde 

taksen, afhankelijk gemaakt van de aanwending van de kapitalen die deze inkomsten 

opbrengen, voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid. Die artikelen bepaalden : 

 

 « Art. 28.  Onder het nettobedrag van inkomsten en opbrengsten van roerende goederen 
en kapitalen en van diverse inkomsten als bedoeld in artikel 67, 4° tot 6°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, wordt verstaan het bedrag dat in enigerlei vorm is geïnd of 
verkregen, vóór aftrek van de innings- en bewaringskosten en van andere soortgelijke kosten 
of lasten, vermeerderd met de werkelijke of fictieve roerende voorheffingen, bepaald in de 
artikelen 174, 191, 3°, en 193, van hetzelfde Wetboek, met uitsluiting van het in artikel 135, 
§ 1, tweede lid, 1°, en derde lid van hetzelfde Wetboek bedoelde belastingkrediet, en van het 
in de artikelen 187 van hetzelfde Wetboek en 29 van deze wet bedoelde forfaitair gedeelte van 
buitenlandse belasting, wanneer de verkrijger van die inkomsten of opbrengsten de betrokken 
effecten of goederen niet voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid gebruikt. 
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 In afwijking van de artikelen 186 en 187 van hetzelfde Wetboek, worden het in het eerste 
lid bedoelde belastingkrediet en forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting niet verrekend 
met de belasting op de in datzelfde lid bedoelde inkomsten en opbrengsten. 
 
 Art. 29. § 1.  De netto-inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen die 
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt omvatten de werkelijke of 
fictieve roerende voorheffing bepaald in de artikelen 174, 191, 3°, en 193 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, het belastingkrediet bedoeld in artikel 135, § 1, tweede lid, 1°, 
en derde lid van hetzelfde Wetboek, alsmede het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 
bedoeld in artikel 187 van hetzelfde Wetboek maar berekend overeenkomstig § 3 van dit 
artikel, doch niet de innings- en bewaringskosten en de andere soortgelijke kosten of lasten. 
 
 § 2.  Dat bedrag wordt evenwel noch met dat belastingkrediet, noch met het in § 1 
bedoelde forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting verhoogd ingeval het gaat om 
inkomsten die ingevolge artikel 111, 1° en 2°, van hetzelfde Wetboek in aftrek van de winst 
kunnen komen. 
 
 § 3.  Het krachtens artikel 187 van hetzelfde Wetboek aftrekbare forfaitair gedeelte van 
buitenlandse belasting wordt bepaald op vijftien vijfentachtigsten van het bedrag van de 
geïnde of verkregen inkomsten, vóór aftrek van de roerende voorheffing ». 
 

 Artikel 187 van het WIB, waarnaar die bepalingen verwijzen, bepaalde : 

 

 « Wat betreft de inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen en de in 
artikel 67, 4° tot 6°, bedoelde diverse inkomsten die in het buitenland werden onderworpen 
aan een belasting gelijkaardig aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de 
belasting der niet-verblijfhouders, wordt van de belasting vooraf een forfaitair gedeelte van 
die buitenlandse belasting afgetrokken, behalve in geval van toepassing van artikel 93, § 1, 
1°bis, d tot g. 
 
 Met betrekking tot inkomsten van schuldvorderingen en leningen die de schuldeiser in 
België gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, vindt de aftrek geen 
toepassing wanneer de schuldeiser, alhoewel hij de verrichting in eigen naam heeft gedaan, in 
werkelijkheid is opgetreden voor rekening van derden die hem met het oog op de financiering 
van de verrichting de nodige middelen hebben verschaft en geheel of gedeeltelijk de aan de 
verrichting verbonden risico's dragen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt mede als 
derde aangemerkt, de in het buitenland gevestigde onderneming die in België beschikt over 
een inrichting in de zin van artikel 140, § 3, welke als schuldeiser optreedt ». 
 

 Het in het geding zijnde artikel 285 van het WIB 1992 is ontstaan uit het vermelde 

artikel 187, als gevolg van de coördinatie van de wetsbepalingen met betrekking tot de 

inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij de wet van 12 juni 

1992). 

 

 Bij hun goedkeuring  werden de voormelde artikelen 28 en 29 toegelicht als volgt : 
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 « Artikel 28 
 
 Niet-belegde roerende inkomsten 
 
 Artikel 28 van het ontwerp strekt ertoe de thans bestaande verrekening van het 
belastingkrediet en F.B.B. op te heffen. Voortaan zal alleen nog de aan de bron geheven 
roerende voorheffing verrekenbaar zijn met de belasting op die inkomsten. 
 
 Hier wordt beoogd, zoals reeds bij de bespreking van artikel 26 werd opgemerkt, te 
vermijden, zoals dat thans het geval is, dat de inkomsten van roerende goederen alleen 
worden aangegeven om de roerende voorheffing terugbetaald te krijgen. 
 
 Daar volgens de sinds de invoering van de bevrijdende roerende voorheffing geldende 
regels, de aangifte van roerende inkomsten nooit aanleiding mag geven tot een belasting die 
hoger is dan de aan de bron geheven inhouding (of 25 pct. ingeval geen voorheffing werd 
ingehouden), beperkt de budgettaire weerslag van de maatregel zich tot de niet-terugbetaling 
van de ingehouden roerende voorheffing. 
 
 De maatregel gaat in de richting van een verdere deglobalisatie van de roerende 
inkomsten en dus van een valorisatie van de bevrijdende roerende voorheffing. 
 
 […] 
 
 Artikel 29 
 
 Beroepsmatig belegde roerende inkomsten 
 
 […] 
 
 De desbetreffende inkomsten kunnen niet genieten van de bevrijdende roerende 
voorheffing; zij worden trouwens niet als dusdanig aangegeven maar zijn begrepen in de 
belastbare bedrijfsinkomsten. 
 
 Daar zij aan de progressieve tarieven van de P.B. of aan de Ven.B. worden onderworpen, 
geven zij bijgevolg recht op de eventuele verrekening van de roerende voorheffing, alsook 
van het belastingkrediet en de F.B.B. 
 
 Thans zijn zowel de roerende voorheffing als het belastingkrediet opgenomen in de 
belastbare grondslag krachtens het principe dat het aan de belasting te onderwerpen inkomen 
gelijk is aan het bruto-inkomen vóór de heffing aan de bron van de verrekenbare voorheffing, 
daar de belasting geen aftrekbare last is. 
 
 De F.B.B. vormt een uitzondering op deze regel daar hij wordt verrekend zonder dat hij 
in het belastbaar inkomen is opgenomen; de buitenlandse belastingen zijn dus aftrekbare 
lasten. 
 
 Het betreft hier een afwijking die artikel 29 van het ontwerp wil verbeteren door de 
F.B.B. aan de netto-belastbare roerende inkomsten toe te voegen. 
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 Het spreekt vanzelf dat voor de inkomsten waarop noch het belastingkrediet, noch de 
F.B.B. dient verrekend te worden, deze elementen niet aan de belastbare basis moeten worden 
toegevoegd; dit is het geval wanneer de roerende inkomsten worden gerangschikt onder de 
D.B.I.'s (artikel 29, § 2). 
 
 Paragraaf 3 van artikel 29 bepaalt dat de toe te voegen en de te verrekenen F.B.B. wordt 
vastgesteld op 15/85 van het inkomen vóór aftrek van de roerende voorheffing, hetgeen 
15 pct. vertegenwoordigt van het belastbaar inkomen na toevoeging van gezegd F.B.B. » 
(Parl. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 440/2, pp. 123 tot 125). 
 

 B.9.2.  Uit wat voorafgaat volgt dat de wetgever van oordeel is geweest dat de 

verrekening van het FGBB niet verantwoord is wanneer de inkomsten in kwestie de 

bevrijdende roerende voorheffing genieten, wat het geval is voor de roerende inkomsten 

opgebracht door kapitalen die niet worden gebruikt voor de uitoefening van de 

beroepswerkzaamheid, maar dat die verrekening wel verantwoord is in het tegenovergestelde 

geval. Het gaat om een relevante maatregel ten aanzien van de doelstelling van valorisatie van 

de bevrijdende roerende voorheffing waarnaar de parlementaire voorbereiding van de 

voormelde wet van 7 december 1988 verwijst. Hij past bovendien in het kader van het 

onderscheid dat in het WIB 1992 wordt gemaakt om het stelsel te bepalen dat van toepassing 

is op de inkomsten van kapitalen en roerende goederen en op de beroepsinkomsten. 

 

 B.10.  De maatregel brengt overigens geen onevenredige gevolgen met zich mee, omdat, 

zelfs wanneer de bronstaat eveneens een belasting op de interesten heft, zoals artikel 11, lid 2, 

van de Overeenkomst hem dat toestaat, die belasting niet hoger mag zijn dan 15 pct. van het 

bedrag van de belaste interesten. 

 

 B.11.  Het onderzoek van de in het geding zijnde bepaling ten aanzien van de 

artikelen 170, 172 en 191 leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De wet van 26 juli 1976 « houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en 

Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van enige andere 

aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ottawa op 29 mei 

1975 », in samenhang gelezen met artikel 285 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, schendt de artikelen 10, 11, 170, 172 en 191 van de Grondwet 

niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 8 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4833 

 
 

Arrest nr. 88/2010 
van 8 juli 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 13 van de wet op de ziekenhuizen, 

gecoördineerd op 7 augustus 1987, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 198.457 van 3 december 2009 in zake de vzw « Belgische Vereniging van 
de Apothekers specialisten in de Klinische Biologie » en anderen tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 december 2009, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 13 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, 
dat voorschrijft dat er in ieder ziekenhuis een geneesheer-diensthoofd dient te zijn voor ieder 
van de verschillende diensten van het medisch departement - en dus ook in het laboratorium 
voor klinische biologie - de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat deze bepaling 
inhoudt dat apothekers-klinisch biologen, in tegenstelling tot geneesheren-specialisten in de 
klinische biologie, geen diensthoofd kunnen zijn van een laboratorium voor klinische 
biologie ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Belgische Vereniging van de Apothekers specialisten in de Klinische 
Biologie », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Archimedesstraat 11, de 
vzw « GasthuisZusters Antwerpen », met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, 
Sint-Augustinuslaan 20, de vzw « Kristelijke Medico-Sociale Instellingen », met 
maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44, Walter Cooreman, 
wonende te 2970 Schilde, Begonialaan 3, Steven Weekx, wonende te 2630 Aartselaar, 
Kleistraat 170, Annick Wauters, wonende te 9090 Melle, John Youngestraat 30, Erik Jacobs, 
wonende te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 377, Geert Mistiaen, wonende te 9111 Belsele, 
Gavermolenstraat 116, Robert Braekevelt, wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 99, en 
Philippe Declercq, wonende te 8870 Izegem, Molstraat 25; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Judo, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vzw « Belgische Vereniging van 
de Apothekers specialisten in de Klinische Biologie » en anderen; 
 
 .  Mr. S. Baele loco Mr. R. Depla, advocaten bij de balie te Brugge, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, dient zich uit te spreken over een beroep tot 
nietigverklaring van het ministerieel besluit van 19 augustus 2008 « tot wijziging van het ministerieel besluit van 
30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 
stagemeesters en stagediensten ». Sinds de wijziging bij dat ministerieel besluit bepaalt artikel 6.4 van het 
ministerieel besluit van 30 april 1999 dat voor de erkenning als stagedienst de functie van 
geneesheer-diensthoofd in alle medische diensten van het ziekenhuis moet worden waargenomen door een 
erkend geneesheer-specialist. 
 
 De verzoekende partijen voeren aan dat het bestreden besluit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en de 
artikelen 9 en 13 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 (hierna : Ziekenhuiswet), 
schendt, doordat de apothekers-klinisch biologen worden uitgesloten van de functie van diensthoofd van een 
laboratorium voor klinische biologie, althans wanneer de diensten van het ziekenhuis hun erkenning als 
stagedienst wensen te behouden. 
 
 Na te hebben verwezen naar zijn arrest nr. 173.407 van 12 juli 2007 - waarmee de vroegere bepaling, die 
voor de laboratoria voor klinische biologie niet vereiste dat de functie van diensthoofd wordt waargenomen door 
een geneesheer, werd vernietigd wegens strijdigheid met artikel 13 van de Ziekenhuiswet -, stelt de Raad van 
State vast dat het desbetreffende verschil in behandeling tussen geneesheren-specialisten in de klinische biologie 
en apothekers-klinisch biologen rechtstreeks voortvloeit uit artikel 13 van de Ziekenhuiswet. De Raad achtte het 
vervolgens nodig de bovenvermelde vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad wijst erop dat de relevante bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd 
op 7 augustus 1987, ondertussen reeds tweemaal zijn gewijzigd. 
 
 Op 10 juli 2008 werd de wet aan een nieuwe coördinatie onderworpen, waardoor de in artikel 13 van de 
vroegere Ziekenhuiswet opgenomen bepaling voortaan in artikel 18 voorkomt. 
 
 De artikelen 9 en 18 van de nieuw gecoördineerde wet werden vervolgens ook inhoudelijk gewijzigd bij de 
artikelen 2 en 3 van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, die in 
werking zijn getreden op 10 januari 2010. De Ministerraad zet daarbij uiteen dat die wijzigingen tot stand zijn 
gekomen omdat de Raad van State in zijn arrest nr. 173.407 van 12 juli 2007 aan de toenmalige artikelen 9 en 13 
van de Ziekenhuiswet een interpretatie had gegeven die niet strookte met de bedoeling van de wetgever. In dat 
arrest had de Raad van State geoordeeld dat apothekers-klinisch biologen geen diensthoofd kunnen zijn van een 
laboratorium voor klinische biologie. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 december 2009, 
alsmede uit de relevante bepalingen ervan, blijkt volgens de Ministerraad duidelijk de wil van de wetgever om 
het mogelijk te maken dat apothekers-klinisch biologen tot diensthoofd worden benoemd van een laboratorium 
voor klinische biologie. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de wijzigingen die bij de wet van 10 december 2009 zijn 
doorgevoerd met zich meebrengen dat de door de Raad van State gestelde prejudiciële vraag zonder voorwerp is 
geworden, of minstens negatief dient te worden beantwoord. Sinds die wijzigingen bepaalt de wet immers 
uitdrukkelijk dat apothekers-klinisch biologen diensthoofd kunnen worden van een laboratorium voor klinische 
biologie. 
 
 A.2.2.  Bovendien is het volgens de Ministerraad steeds de bedoeling geweest van de wetgever om de 
tandartsen, de apothekers en de klinisch biologen die werkzaam zijn in een ziekenhuis hetzelfde statuut te geven 
als de ziekenhuisgeneesheren, alsook dezelfde mogelijkheden om deel te nemen aan de organisatie van het 
ziekenhuis, wat bleek uit de toenmalige versie van artikel 9 van de Ziekenhuiswet. Dat artikel bepaalde immers 
dat de artikelen 13 tot 17 en de bepalingen van titel IV van die wet tevens van toepassing waren op de 
tandartsen, apothekers en klinisch biologen, wat volgens de Ministerraad inhield dat de functie van diensthoofd 
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van een dienst voor klinische biologie kon worden waargenomen door een klinisch bioloog. De Ministerraad is, 
net zoals de wetgever, van oordeel dat de Raad van State in het arrest nr. 173.407 de desbetreffende bepalingen 
van de Ziekenhuiswet verkeerd heeft geïnterpreteerd. 
 
 A.3.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zetten uiteen dat de in het geding zijnde 
bepaling, in de versie ervan zoals van toepassing in het geschil bij de verwijzende rechter en zoals 
geïnterpreteerd door die rechter, een verschil in behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, 
geneesheren-specialisten in de klinische biologie, die in aanmerking komen voor een aanstelling als diensthoofd 
van het laboratorium voor klinische biologie, en, anderzijds, de apothekers-klinisch biologen en de licentiaten in 
de scheikundige wetenschappen (die op grond van het koninklijk besluit van 23 juni 1975 « betreffende de 
erkenning van licentiaten in de wetenschappen, groep scheikundige wetenschappen, met het oog op het uitvoeren 
van bioklinische laboratoriumonderzoeken » gelijkgesteld zijn met de apothekers-klinisch biologen), die niet in 
aanmerking komen voor een aanstelling als diensthoofd van het laboratorium voor klinische biologie. Zij zijn 
van oordeel dat dit verschil in behandeling, ofschoon het steunt op een objectief criterium - namelijk het 
diploma -, niet redelijk is verantwoord. 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter wijzen erop dat de in het geding zijnde 
bepaling teruggaat op artikel 2bis van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, zoals ingevoegd bij 
artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 407 van 18 april 1986 « tot wijziging en aanvulling van de wet van 
23 december 1963 op de ziekenhuizen ». 
 
 Uit het verslag aan de Koning dat aan dat koninklijk besluit voorafging, zou blijken dat het toenmalige 
artikel 2bis was ingegeven door een beleid dat streefde naar een verbetering van de kwaliteit van de medische 
dienstverlening in de ziekenhuizen. Uit dat verslag kan volgens de verzoekende partijen worden afgeleid dat met 
de in het geding zijnde bepaling werd beoogd de medische activiteiten beter te structureren. Een motivering voor 
het ter discussie staande verschil in behandeling zou er echter niet in te vinden zijn. De verzoekende partijen 
wijzen erop dat er zelfs met geen woord wordt gerept, noch over de verhouding tussen geneesheren en 
apothekers, noch over het laboratorium voor klinische biologie, waarin op grond van eerdere regelgeving ook 
apothekers en licentiaten in de scheikundige wetenschappen actief konden zijn. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter refereren vervolgens aan die regelgeving. Ze 
halen artikel 5, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening 
van de gezondheidsberoepen aan, volgens hetwelk de houders van het wettelijk diploma van apotheker of van 
licentiaat in de scheikundige wetenschappen ertoe gemachtigd zijn de analyses van klinische biologie te 
verrichten die de Koning bepaalt en waarvan Hij de uitvoeringsmodaliteiten vaststelt. Zij verwijzen 
dienaangaande naar het koninklijk besluit van 5 november 1964 « tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten, die tot de klinische biologie 
behoren » en naar het ministerieel besluit van 3 september 1984 « tot vaststelling van de criteria voor de 
machtiging en de erkenning van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische 
biologie behoren en de erkenning van stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit klinische biologie ». 
Alleen al het feit dat in dat laatste besluit wordt overgegaan tot het vastleggen van de zogenaamde bijzondere 
criteria voor de erkenning van stagemeesters en stagediensten in de klinische biologie, en tot het bepalen van de 
criteria inzake machtiging en erkenning van apothekers tot het verrichten van verstrekkingen die tot de klinische 
biologie behoren, is volgens hen een sterke indicatie dat de regelgever ervan overtuigd is dat apothekers-klinisch 
biologen alle noodzakelijke waarborgen bieden om zorg te kunnen dragen voor de opleiding van toekomstige 
specialisten in de klinische biologie. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter refereren ook aan andere regelgeving waaruit 
zou blijken dat de apothekers en de licentiaten in de scheikundige wetenschappen die gemachtigd zijn analyses 
van klinische biologie te verrichten, worden gelijkgesteld met de ziekenhuisgeneesheren. Zij verwijzen in dit 
kader onder meer naar het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 « tot vaststelling van de regels met betrekking 
tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet 
van 23 december 1963 op de ziekenhuizen », waarin op het vlak van de samenstelling en de werking van de 
medische raad geen onderscheid wordt gemaakt tussen, enerzijds, apothekers en licentiaten in de scheikundige 
wetenschappen die gemachtigd zijn analyses van klinische biologie te verrichten en, anderzijds, 
ziekenhuisgeneesheren. Zij verwijzen ook naar het koninklijk besluit van 3 december 1999 « betreffende de 
erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de 
Volksgezondheid behoort », waarin enkel sprake is van « specialisten in de klinische biologie », zonder dat een 
onderscheid wordt gemaakt tussen geneesheren, apothekers en licentiaten in de scheikundige wetenschappen. Zij 
verwijzen ook naar het ministerieel besluit van 3 september 1984 « houdende de oprichting van een 
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contactcommissie tussen de erkenningscommissie voor geneesheren-specialisten in klinische biologie en de 
commissie voor machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de 
klinische biologie behoren », waarmee de desbetreffende commissie de opdracht heeft gekregen adviezen te 
verstrekken over de modaliteiten die toelaten een parallellisme en een gelijkwaardigheid tussen de twee 
beroepen in te voeren. Zij verwijzen ten slotte naar het koninklijk besluit van 21 april 1983 « tot vaststelling van 
de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen », volgens hetwelk de 
stagemeester verantwoordelijk voor de opleiding in de medische scheikunde een apotheker, erkend in de 
klinische biologie, mag zijn, op voorwaarde dat het kader van het laboratorium een voltijds geneesheer-specialist 
erkend voor klinische biologie bevat. 
 
 A.4.4.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter leiden uit het voorgaande af dat de wetgever 
zich bewust diende te zijn van de specificiteit van de beoefenaars van de klinische biologie in het ziekenhuis, en 
dat hij bijgevolg ook diende aan te geven welk doel hij precies nastreefde met het instellen van het in het geding 
zijnde verschil in behandeling, wat echter niet is gebeurd. Alleen al het feit dat absoluut niet duidelijk is welk 
doel de wetgever heeft nagestreefd, zou volstaan om te besluiten tot een schending van de beginselen van 
gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
 A.4.5.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter refereren vervolgens aan de wet van 
10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, waarmee het in het geding zijnde verschil in 
behandeling uitdrukkelijk werd weggewerkt, en waarvan de parlementaire voorbereiding te kennen geeft dat de 
wetgever steeds de bedoeling heeft gehad om de apothekers-klinisch biologen toe te laten diensthoofd te worden 
van een laboratorium voor klinische biologie. Zij leiden daaruit af dat de wetgever niet alleen geen wettig doel 
had om de in het geding zijnde bepaling te interpreteren als een beletsel voor de aanduiding van apothekers en 
licentiaten in de scheikundige wetenschappen als hoofd van een laboratorium voor klinische biologie, maar zelfs 
hoegenaamd geen bedoeling in die richting had. Een interpretatie die de wetgever toch die bedoeling toeschrijft, 
zou het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schenden, omdat zij onmogelijk kan terugvallen op enig 
wettig doel dat de wetgever effectief zou hebben nagestreefd. 
 
 A.4.6.  In tegenstelling tot de Ministerraad zijn de verzoekende partijen van oordeel dat de wet van 
10 december 2009 niet ertoe leidt dat de gestelde prejudiciële vraag zonder voorwerp is geworden. Die wet heeft 
immers geen retroactieve werking. Zij menen overigens dat het standpunt van de Ministerraad incoherent is, 
omdat hij enerzijds stelt dat de wetgever nooit heeft willen verhinderen dat een klinisch bioloog diensthoofd van 
een laboratorium voor klinische biologie wordt, en anderzijds dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te 
worden beantwoord. 
 
 A.5.  Zelfs indien zou worden geoordeeld dat een wettig doel voorhanden is, zou volgens de verzoekende 
partijen voor de verwijzende rechter moeten worden vastgesteld dat het betwiste verschil in behandeling 
onmogelijk pertinent kan zijn om het nagestreefde doel te bereiken. Dat doel zou dan noodzakelijkerwijze het 
algemene doel moeten zijn dat de regelgever in 1986 heeft nagestreefd, namelijk het verbeteren van de kwaliteit 
van de dienstverlening in de ziekenhuizen door middel van een betere structurering. Uit het voorgaande zou 
echter blijken dat er ruimschoots voldoende redenen zijn om aan te nemen dat apothekers en licentiaten in de 
scheikundige wetenschappen met een specialisatie in de klinische biologie exact dezelfde kwalitatieve 
waarborgen bieden bij de beoefening van de klinische biologie als hun collegae geneesheren-specialisten in de 
klinische biologie. Zij zijn immers allen specialisten in de klinische biologie in de zin van het voormelde 
koninklijk besluit van 3 december 1999. Zij dienen te beantwoorden aan dezelfde kwalitatieve standaarden en 
zijn onderworpen aan dezelfde regelgeving, zodat niet zou kunnen worden ingezien hoe een verschil in 
behandeling naar gelang van hun diploma pertinent zou zijn om het doel van de kwaliteitsverbetering te 
bereiken. 
 
 A.6.  In ondergeschikte orde, en enkel in zoverre het Hof zou besluiten tot het bestaan van een wettig doel 
en tot de pertinentie van het criterium van onderscheid, dient volgens de verzoekende partijen voor de 
verwijzende rechter te worden vastgesteld dat de gevolgen van het in het geding zijnde verschil in behandeling 
kennelijk onevenredig zijn, in zoverre in geen enkele uitzondering is voorzien op de onmogelijkheid voor 
apothekers of licentiaten in de scheikundige wetenschappen die specialist zijn in de klinische biologie, om 
diensthoofd van een laboratorium voor klinische biologie in een ziekenhuis te worden. 
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- B - 

 

 B.1.  Vóór de wijzigingen doorgevoerd bij de wet betreffende de ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, en bij de wet van 10 december 2009 

houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, bepaalde artikel 13 van de wet op de 

ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 : 

 

 « In ieder ziekenhuis moet de medische aktiviteit gestructureerd zijn. 
 
 In ieder ziekenhuis is er : 
 
 1°  een hoofdgeneesheer, die verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken in het 
medisch departement; hij wordt benoemd en/of aangewezen door de beheerder; 
 
 2°  een geneesheer-diensthoofd voor ieder van de verschillende diensten van het medisch 
departement; hij wordt benoemd en/of aangewezen door de beheerder; 
 
 3°  een medische staf gevormd door alle ziekenhuisgeneesheren. 
 
 De Koning bepaalt de minimumtaken welke aan de hoofdgeneesheer en de 
geneesheren-diensthoofd worden opgedragen; deze taken hebben betrekking op de organisatie 
en coördinatie van de medische aktiviteit in het ziekenhuis. 
 
 De functie van hoofdgeneesheer is onverenigbaar met het voorzitterschap van de 
Medische Raad ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of die bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, doordat apothekers-klinisch biologen, in tegenstelling tot 

geneesheren-specialisten in de klinische biologie, geen diensthoofd kunnen zijn van een 

laboratorium voor klinische biologie van een ziekenhuis. 

 

 B.3.1.  De Ministerraad voert aan dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is geworden 

omdat de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd 

op 10 juli 2008, sinds de wijziging ervan bij de voormelde wet van 10 december 2009, 

uitdrukkelijk erin voorziet dat apothekers die overeenkomstig artikel 5, § 2, van het koninklijk 

besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen gemachtigd zijn analyses van klinische biologie te verrichten, 

diensthoofd kunnen worden van een laboratorium voor klinische biologie (artikelen 9 en 18). 
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 B.3.2.  Het staat in de regel aan de rechter die de prejudiciële vraag stelt te bepalen welke 

normen van toepassing zijn op het aan hem voorgelegde geschil en na te gaan of het antwoord 

op de gestelde vraag dienend is om het hem voorgelegde geschil te beslechten. Slechts 

wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de vraag geen 

antwoord behoeft. 

 

 B.3.3.  Uit de motivering van de verwijzingsbeslissing kan worden afgeleid dat de 

verwijzende rechter van oordeel is dat het bij hem bestreden ministerieel besluit dient te 

worden getoetst aan de in het geding zijnde bepaling, in de versie ervan zoals van toepassing 

op het ogenblik waarop dat ministerieel besluit werd aangenomen. Het antwoord op de 

gestelde prejudiciële vraag is bijgevolg klaarblijkelijk dienend om het aan hem voorgelegde 

geschil te beslechten. 

 

 B.4.  De in het geding zijnde bepaling schrijft voor dat er in ieder ziekenhuis een 

geneesheer-diensthoofd dient te zijn voor ieder van de verschillende diensten van het medisch 

departement. Vermits die bepaling niet voorziet in een uitzondering, geldt dat voorschrift ook 

voor het laboratorium voor klinische biologie van een ziekenhuis. 

 

 B.5.1.  De verwijzende rechter interpreteert de in het geding zijnde bepaling in die zin dat 

de functie van diensthoofd van een laboratorium voor klinische biologie enkel kan worden 

waargenomen door een geneesheer-specialist in de klinische biologie, en dus niet door een 

apotheker-klinisch bioloog. 

 

 B.5.2.  In die interpretatie roept die bepaling een verschil in behandeling in het leven 

tussen geneesheren-specialisten in de klinische biologie en apothekers-klinisch biologen. 

Ofschoon dat verschil in behandeling steunt op een objectief criterium, namelijk het diploma 

van de betrokken personen, dient te worden onderzocht of het ook redelijk is verantwoord. 

 

 B.6.1.  Volgens artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 

betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen zijn « de houders van het 

wettelijk diploma van apotheker […] ertoe gemachtigd de analyses van klinische biologie te 

verrichten, welke de Koning bepaalt […] en waarvan Hij […] de uitvoeringsmodaliteiten 

vaststelt ». Volgens het koninklijk besluit van 5 november 1964 « tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te 
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verrichten, die tot de klinische biologie behoren », zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 

8 augustus 1984 en bij koninklijk besluit van 22 oktober 2002, kan een houder van het 

wettelijk diploma van apotheker door de minister die de Volksgezondheid onder zijn 

bevoegdheid heeft, worden gemachtigd om analyses van klinische biologie te verrichten, na 

het volgen van een opleiding tot apotheker-specialist in de klinische biologie, die aan de in dat 

besluit omschreven voorwaarden voldoet. 

 

 B.6.2.  Daaruit blijkt dat de regelgever ervan is uitgegaan dat de apothekers die erkend 

zijn als specialisten in de klinische biologie, dezelfde kwalitatieve waarborgen bieden bij het 

verrichten van analyses van klinische biologie als de geneesheren-specialisten in de klinische 

biologie. 

 

 B.7.1.  De in het geding zijnde bepaling vindt haar oorsprong in artikel 2bis, § 1, van de 

wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, zoals ingevoegd bij artikel 7 van het 

koninklijk besluit nr. 407 van 18 april 1986 « tot wijziging en aanvulling van de wet van 

23 december 1963 op de ziekenhuizen ». 

 

 B.7.2.  Uit de artikelsgewijze bespreking opgenomen in het verslag aan de Koning dat 

aan dat koninklijk besluit voorafgaat blijkt dat de regelgever met die bepaling « basisvereisten 

[…] [wou stellen] op het vlak van de medisch-organisatorische structuur en […] 

basisvoorwaarden […] [wou formuleren] inzake kwaliteitsbevordering van de medische 

aktiviteit in het ziekenhuis » (Belgisch Staatsblad, 6 mei 1986, p. 6480). 

 

 Ofschoon de regelgever, zoals reeds is vastgesteld in B.6.2, ervan is uitgegaan dat de 

erkende apothekers-klinische biologen op het vlak van de klinische biologie dezelfde 

kwalitatieve waarborgen bieden als de geneesheren-specialisten in de klinische biologie, bevat 

dat verslag aan de Koning geen verantwoording voor het feit dat de apothekers-klinisch 

biologen, in tegenstelling tot geneesheren-specialisten in de klinische biologie, niet in 

aanmerking komen om de functie van diensthoofd van een laboratorium in de klinische 

biologie uit te oefenen. 

 

 B.7.3.  Volgens de Ministerraad heeft de wetgever nooit de bedoeling gehad om 

apothekers-klinisch biologen uit te sluiten van de functie van diensthoofd van een 

laboratorium in de klinische biologie van een ziekenhuis. Hij verwijst daarbij ook naar de 
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parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 10 december 2009, waarmee het in 

het geding zijnde verschil in behandeling uitdrukkelijk werd weggewerkt, onder de 

motivering dat het « altijd de bedoeling [is] geweest van de wetgever om de tandartsen, 

apothekers en klinisch biologen die werkzaam zijn in het ziekenhuis hetzelfde statuut als een 

ziekenhuisgeneesheer te geven alsook dezelfde mogelijkheden om deel te nemen aan de 

organisatie van het ziekenhuis » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-2172/001, p. 3). 

 

 B.8.  In die omstandigheden is het in het geding zijnde verschil in behandeling niet redelijk 

verantwoord. 

 

 B.9.  Indien de in het geding zijnde bepaling wordt geïnterpreteerd in die zin dat de 

apothekers-klinisch biologen niet in aanmerking komen om diensthoofd te worden van een 

laboratorium voor klinische biologie in een ziekenhuis, dient de prejudiciële vraag 

bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.10.  De in het geding zijnde bepaling kan echter ook zo worden geïnterpreteerd dat de 

apothekers-klinisch biologen wel in aanmerking komen om diensthoofd te worden van een 

laboratorium voor klinische biologie. 

 

 B.11.1.  Artikel 9 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, 

bepaalt immers dat « de bepalingen van de artikelen 13 tot 17 en van Titel IV die op de 

ziekenhuisgeneesheren van toepassing zijn, […] mede van toepassing [zijn] op de in het 

ziekenhuis werkzame beoefenaars van de tandheelkunde bedoeld in artikel 3, eerste lid, van 

het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, evenals op de in het ziekenhuis 

werkzame apothekers of licentiaten in de scheikundige wetenschappen die overeenkomstig 

artikel 5, § 2, van het vorengenoemde besluit gemachtigd zijn analyses van klinische biologie 

te verrichten ». 

 

 B.11.2.  Die bepaling vindt haar oorsprong in artikel 1, § 5, van de wet van 23 december 

1963 op de ziekenhuizen, zoals ingevoegd bij artikel 3 van het voormelde koninklijk besluit 

nr. 407 van 18 april 1986. 

 

 In zijn advies over het ontwerp dat heeft geleid tot dat koninklijk besluit had de Raad van 

State het volgende opgemerkt : 
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 « 7.2.  Luidens paragraaf 5 die aan hetzelfde artikel 1 wordt toegevoegd, zijn de 
bepalingen van artikel 2bis en van titel II van die wet die op de ziekenhuisgeneesheren van 
toepassing zijn, mede van toepassing op de in het ziekenhuis werkzame beoefenaars van de 
tandheelkunde bedoeld in artikel 3, § 1 (lees : artikel 3, eerste lid) van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967, evenals op de in het ziekenhuis werkzame apothekers en 
licentiaten in de scheikundige wetenschappen die overeenkomstig artikel 5, § 2, van hetzelfde 
koninklijk besluit nr. 78 gemachtigd zijn analyses van klinische biologie te verrichten. 
 
 Daar de tekst algemeen is, geldt de gelijkstelling voor de toepassing van alle bepalingen 
van artikel 2bis en titel II. Mocht dat niet de bedoeling zijn, dan zouden de uitzonderingen 
uitdrukkelijk moeten worden vermeld. 
 
 Zoals de tekst nu luidt, betekent hij ook dat voor de apotheker die weliswaar in het 
ziekenhuis werkzaam is maar geen analyses van klinische biologie verricht, de gelijkstelling 
met geneesheren niet geldt » (Belgisch Staatsblad, 6 mei 1986, p. 6497). 
 

 In het verslag aan de Koning werd daarop als volgt gereageerd : 

 

 « De door artikel 2 van dit besluit ingevoerde definitie van ziekenhuisgeneesheer omvat 
enkel de geneesheer; de in het ziekenhuis werkzame licentiaten in de tandheelkunde en de 
apothekers-klinisch biologen en licentiaten in scheikunde die gemachtigd zijn om analyses 
van klinische biologie te verrichten, stellen geneeskundige handelingen. 
 
 De Senaatscommissie was van oordeel dat de regels die met betrekking tot de 
ziekenhuisgeneesheren werden gesteld ook voor de hierboven vermelde practici moesten 
gelden. De Regering heeft zich aangesloten bij dit standpunt. Naar zijn inhoud is de tekst van 
de nieuwe § 5 identiek aan de tekst van een amendement aangenomen in de Senaat. 
 
 In antwoord op een vraag tot verduidelijking van de Raad van State (zie advies, punt 7.2.) 
wordt bevestigd dat voor de bedoelde beoefenaars de gelijkstelling voor de toepassing van de 
bepalingen van artikel 2bis en Titel II geldt voor alle bepalingen. De bedoelde beoefenaars 
kunnen dus bv. verkozen worden als lid van de Medische Raad » (Belgisch Staatsblad, 6 mei 
1986, p. 6478). 
 

 B.11.3.  Daaruit blijkt dat aan de in artikel 9 van de wet op de ziekenhuizen, 

gecoördineerd op 7 augustus 1987, vervatte regel een ruime interpretatie werd gegeven, zodat 

de in het geding zijnde bepaling, in het licht van dat artikel 9, kan worden geïnterpreteerd in 

die zin dat de apothekers-klinisch biologen wel in aanmerking komen om diensthoofd te 

worden van een laboratorium voor klinische biologie. 

 

 B.12.  In die interpretatie van de in het geding zijnde bepaling, dient de prejudiciële vraag 

ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat de apothekers-klinisch biologen niet in aanmerking komen 

om diensthoofd te worden van een laboratorium voor klinische biologie in een ziekenhuis, 

schendt artikel 13 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat de apothekers-klinisch biologen wel in aanmerking komen 

om diensthoofd te worden van een laboratorium voor klinische biologie in een ziekenhuis, 

schendt die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 8 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4753, 4754, 4755 en 4756

 
 

Arrest nr. 89/2010 
van 29 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van 

het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, ingesteld door de gemeenten 

Sint-Lambrechts-Woluwe, Koekelberg, Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 en 29 juli 2009 ter post 
aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 en 30 juli 2009, zijn beroepen tot 
vernietiging ingesteld van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 
22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 
2009, tweede editie) door de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Koekelberg, 
Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4753, 4754, 4755 en 4756 van de rol van het 
Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Ministerraad hebben memories ingediend, 
de verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 27 mei 2010 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard en de 
dag van de terechtzitting bepaald op 17 juni 2010 na de partijen te hebben uitgenodigd zich in 
een uiterlijk op 14 juni 2010 in te dienen aanvullende memorie, waarvan zij binnen dezelfde 
termijn een afschrift uitwisselen, nader te verklaren over de eventuele weerslag van het arrest 
van het Hof nr. 59/2010 van 27 mei 2010 op de onderhavige zaken. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Ministerraad en de verzoekende partijen 
hebben aanvullende memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Sohier, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij in de zaak 
nr. 4753; 
 
 .  Mr. C. Molitor, tevens loco Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de verzoekende partijen in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756; 
 
 .  Mr. N. Nolet de Brauwere van Steeland loco Mr. F. Judo, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 
 
 .  Mr. B. Boudiba loco Mr. P. Declercq, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte  

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  Het beroep in de zaak nr. 4753 is ingesteld door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, gelegen in 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De bepalingen van de bestreden ordonnantie zouden op die gemeente 
betrekking hebben in zoverre zij de uitoefening van haar bevoegdheden inzake de openbare wegen en het 
parkeren, alsook het genot van haar financiële middelen ongunstig zouden raken, aangezien zij geen aanspraak 
meer zou kunnen maken op de minste parkeerbelasting of –retributie.  
 
 A.1.2.  Het beroep in de zaak nr. 4754 is ingesteld door de gemeente Koekelberg. Die gemeente merkt in 
haar verzoekschrift op dat de toepassing van de reglementering die zij heeft aangenomen met betrekking tot het 
parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg voor het boekjaar 2007 286 376,78 euro en voor het boekjaar 
2008 466 497,74 euro aan inkomsten heeft opgebracht. 
 
 A.1.3.  De gemeente Sint-Pieters-Woluwe, verzoekende partij in de zaak nr. 4755, preciseert in haar 
verzoekschrift dat zij sedert meerdere jaren een regeling van belastingen op het parkeren van motorvoertuigen op 
de openbare weg heeft ingevoerd en dat de toepassing van die belasting voor het boekjaar 2008 865 000 euro aan 
inkomsten heeft opgebracht. 
 
 A.1.4.  Ten slotte heeft de gemeente Etterbeek, verzoekende partij in de zaak nr. 4756 eveneens een 
regeling van belastingen op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg ingevoerd, die voor het 
boekjaar 2006 2 400 000 euro aan bruto-inkomsten en 1 200 000 euro aan netto-inkomsten heeft opgebracht.  
 
 
 Ten gronde 
 
 Ten aanzien van het beroep in de zaak nr. 4753 
 
 A.2.1.1.  Een eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, en X, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen met de artikelen 41, 
162, 170 en 173 van de Grondwet, alsook met de bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 en geratificeerd door België op 25 augustus 2004, met 
name artikel 9 ervan. 
 
 De bestreden ordonnantie wordt verweten de bevoegdheden van de gemeenschappen te beperken tot een 
loutere opdracht van controle en van inning van de retributies onder toezicht van het nieuwe Parkeeragentschap. 
Op grond van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op 
motorrijtuigen in te voeren, komt de principiële bevoegdheid om de fiscale bevoegdheid van de gemeenten te 
regelen, met inbegrip van de parkeerbelastingen, echter uitsluitend toe aan de federale wetgevende macht.  
 
 Te dezen zou de bestreden ordonnantie geen enkele bepaling met betrekking tot parkeerbelastingen 
bevatten, maar alleen retributies waarvoor, op grond van artikel 173 van de Grondwet, geen exclusieve 
bevoegdheid zou bestaan die aan de federale wetgever zou toekomen. Er zou evenwel moeten worden nagegaan 
of de nieuwe bij de ordonnantie ingevoerde retributies correct in rechte zijn gekwalificeerd en of het in 
werkelijkheid niet om verholen belastingen gaat. 
 
 A.2.1.2.  Uit een arrest van het Hof van Cassatie van 10 september 1998, alsook uit het arrest nr. 172/2006 
van het Hof van 22 november 2006 zou kunnen worden afgeleid dat de materiële bevoegdheid van het gewest 
om de betwiste retributies in te voeren, in rechte enkel zou kunnen worden verantwoord voor zover er te dezen 
een bijzondere dienst door de overheid wordt gepresteerd ten behoeve van de individueel beschouwde 
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heffingsplichtige. De verzoekende partij steunt op de parlementaire voorbereiding van de bestreden ordonnantie 
en ziet daarbij niet in hoe het organiseren van een controle of de oprichting van een Parkeeragentschap een 
toegevoegde waarde zou inhouden voor de individueel beschouwde heffingsplichtige, aangezien geen enkele 
bijzondere dienst in zijn persoonlijk belang wordt geleverd. Het parkeergeleidingssysteem, gedefinieerd in 
artikel 2, 6°, van de bestreden ordonnantie als een informatie- en geleidingssysteem omtrent de beschikbare 
plaatsen in de publieke parkings, waarmee de Gewestregering zou hebben getracht het bestaan van een 
dergelijke toegevoegde waarde te verantwoorden, zou alleen betrekking hebben op de zogenaamde « publieke » 
parkings, namelijk de gesloten ruimten, zonder dat er met betrekking tot de aan de burger verleende dienst voor 
het gewoon parkeren op de openbare weg sprake is van enige wezenlijke wijziging. Hieruit zou kunnen worden 
afgeleid dat de bestreden ordonnantie in werkelijkheid belastingen oplegt en aldus de bevoegdheid van de 
gewestwetgever overschrijdt. 
 
 De verzoekende partij merkt op dat, zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft onderstreept, 
een dergelijke ongrondwettigheid had kunnen worden vermeden indien de gewestwetgever had gekozen voor 
een regeling van vrijwillige toetreding van de gemeenten en waarbij zij op eigen initiatief kunnen afzien van de 
inning van hun gemeentelijke parkeerbelastingen en –retributies.  
 
 A.2.2.  Een tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, en X, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen met de artikelen 41 
en 162 van de Grondwet, alsook met de bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, gedaan 
te Straatsburg op 15 oktober 1985 en geratificeerd door België op 25 augustus 2004, met name artikel 4 ervan. 
 
 De bestreden ordonnantie wordt verweten meerdere bepalingen te bevatten die de gemeentelijke autonomie 
met betrekking tot het beheer van de gemeentewegen zou tenietdoen, terwijl die materie van gemeentelijk belang 
is, zoals dat voortvloeit uit artikel 41 van de Grondwet en uit het arrest van het Hof nr. 172/2006 van 
22 november 2006. 
 
 Hoewel het beginsel van de gemeentelijke autonomie geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van het gewest 
om te oordelen welk het meest geschikte niveau is om een aangelegenheid te regelen die aan het gewest toekomt, 
zou niet kunnen worden aanvaard dat de gemeenten hun bevoegdheden volledig of in essentie worden ontzegd. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden ordonnantie zou voortvloeien dat de gewestwetgever 
duidelijk heeft gekozen voor een verplichte en dwingende regeling ten aanzien van de gemeenten.  
 
 Hoewel de memorie van toelichting bij het ontwerp van ordonnantie overwegingen bevat over het 
gewestelijk belang om voortaan de aangelegenheid van het parkeren te regelen, teneinde die coherenter en 
doeltreffender te maken, zou het duidelijk zijn dat die inbreuken op de gemeentelijke autonomie door geen 
enkele bijzondere motivering worden verantwoord die in rechte toereikend en afdoende zou kunnen worden 
bevonden, zoals overigens is opgemerkt in het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Er zou 
immers geen enkele bijzondere motivering zijn betreffende de opdracht van de gemeente of de vaststelling van 
het bedrag van de retributie door het gewest wat betreft de verplichting voor de gemeenten om de in de 
ordonnantie bepaalde retributiebedragen toe te passen. Er zou evenmin een motivering bestaan ten aanzien van 
de verplichting om een einde te maken aan het contract betreffende de controle op het parkeren dat de gemeenten 
met een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon verbindt. Ten slotte zou de motivering ontoereikend zijn 
ten aanzien van de aan de Regering toegekende bevoegdheid om dwangmaatregelen te nemen wanneer een 
gemeente in gebreke blijft. 
 
 De in artikel 4, 3°, van het Europees Handvest inzake lokale autonomie vervatte beginselen zouden te 
dezen in aanmerking moeten worden genomen, temeer daar de in het geding zijnde bevoegdheden reeds eerder 
door de gemeentelijke overheden werden uitgeoefend en het hier dus niet gaat om de toe-eigening van de 
uitoefening van een nieuwe bevoegdheid door de gewestelijke overheid.  
 
 A.2.3.  Een derde middel is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, en X, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen met de bepalingen 
van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, geratificeerd door België op 21 januari 2003, met name de 
artikelen 7 en 8 ervan, en met de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2007 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, omgezet bij 
de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 18 maart 2004.  
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 De bestreden ordonnantie wordt verweten geen beoordeling van de gevolgen op te leggen bij de opmaak 
van de gemeentelijke parkeeractieplannen, terwijl die beoordeling wordt voorgeschreven door de in het middel 
aangevoerde supranationale normen. Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft onderstreept, 
moet echter worden beschouwd dat het gewestelijk parkeerbeleidsplan valt onder het toepassingsgebied van de 
artikelen 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus. 
 
 De verzoekster onderstreept voorts dat de bestreden ordonnantie in strijd zou zijn met de richtlijn 
2001/42/EG, die in artikel 3, lid 2, ervan verwijst naar de projecten opgesomd in de bijlagen I en II van de 
richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985, en voorziet in een beoordeling van de gevolgen voor de 
stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen. 
 
 
 Ten aanzien van de beroepen in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 
 
 A.3.1.  Een eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 41 en 62 van de Grondwet, alsook 
van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Er wordt aangevoerd dat « de bestreden ordonnantie tot doel heeft voor het hele grondgebied van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de problematiek van het parkeren en met name die van het parkeren, de 
betaling en de desbetreffende belastingen en retributies te regelen ». Die problematieken zouden echter 
rechtstreeks verband houden met het beheer van de gemeentewegen, dat een aangelegenheid van gemeentelijk 
belang is.  
 
 Dat standpunt zou zijn bevestigd door het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over het 
voorontwerp dat de bestreden ordonnantie is geworden.  
 
 Volgens de verzoekende partijen zou het beginsel van de gemeentelijke autonomie, in zoverre het bijdraagt 
tot de definitie van de inhoud en van de grenzen van de bevoegdheid van de gewesten ten aanzien van de 
ondergeschikte besturen, een bevoegdheidverdelende regel vormen waarvan de naleving aan de toetsing van het 
Hof kan worden onderworpen. De verzoekende partijen verwijzen in dat verband naar de arresten nrs. 95/2005 
van 25 mei 2005 en 7/2009 van 15 januari 2009 en geven aan dat de rechtspraak met betrekking tot het beheer 
van de provinciale belangen kan worden omgezet naar de vragen over het regelen van het beheer van de 
gemeentelijke belangen. 
 
 Terwijl de afdeling wetgeving van de Raad van State de auteur van het voorontwerp had verzocht de 
memorie van toelichting aan te vullen door aan te geven dat de ordonnantie moest voorzien in een mechanisme 
van vrijwillige toetreding vanwege de gemeenten, wordt opgemerkt dat het door de bestreden ordonnantie 
ingevoerde systeem verplicht is voor de gemeenten.  
 
 De parlementaire voorbereiding zou geen elementen bevatten waaruit zou kunnen blijken dat de aldus aan 
de gemeentelijke bevoegdheden aangebrachte beperking zou kunnen worden verantwoord door het feit dat die 
bevoegdheden beter zouden kunnen worden beheerd op het niveau van het Gewest. Er zou evenmin een 
verantwoording kunnen worden afgeleid uit de resolutie betreffende het parkeerbeleid die het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement op 7 mei 2004 heeft aangenomen. 
 
 De zorg om de materie te uniformiseren op het niveau van het Gewest zou niet kunnen verantwoorden dat 
de gemeenten niet langer de mogelijkheid hebben om autonome belasting- of retributieverordeningen op te 
leggen, noch dat zij de uitvoering ervan niet langer in alle autonomie aan een private concessiehouder kunnen 
toevertrouwen of nog, dat de gemeenten de parkeerreglementering niet langer zelf en op autonome wijze kunnen 
controleren en belastingen of retributies kunnen innen. Die zorg om eenvormigheid zou evenmin kunnen 
verantwoorden dat de vertegenwoordiging van de gemeenten in het gewestelijk Parkeeragentschap dermate 
onevenwichtig is ten opzichte van die van het Gewest.  
 
 A.3.2.  Een tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 170, § 4, van de Grondwet, in zoverre de 
bestreden ordonnantie tot gevolg zou hebben dat de gemeenten het verbod krijgen om nog parkeerbelastingen, 
bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op 
motorrijtuigen in te voeren, te vestigen en te innen. 
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 Artikel 170, § 4, van de Grondwet behoudt de bevoegdheid om de fiscale autonomie van de plaatselijke 
besturen te beperken en dus om de opheffing van de gemeentebelastingen gezagshalve op te leggen, echter voor 
aan de federale wetgever. 
 
 A.3.3.  Een derde middel is afgeleid uit de schending van artikel 173 van de Grondwet, in zoverre de 
ordonnantie, meer bepaald artikel 38 ervan, de marges vaststelt waarbinnen de Regering het bedrag van de 
forfaitaire retributies ten laste van de in artikel 37 van de ordonnantie geïdentificeerde persoon dient te bepalen, 
zonder dat is aangetoond dat het bedrag van de vergoedingen die aldus door de Regering kunnen worden 
vastgesteld, « zich in een redelijk verband van evenredigheid bevindt ten aanzien van de aan de betrokkene 
verleende dienst ». Volgens de rechtspraak van het Hof kan een gewestelijke parkeerretributie echter alleen als 
dusdanig worden gekwalificeerd indien zij wel degelijk bestaat in een vergoeding voor een dienst die de 
overheid presteert ten behoeve van de heffingsplichtige, individueel beschouwd, en er een redelijke verhouding 
bestaat tussen de kostprijs of de waarde van de verleende dienst en het bedrag dat de belastingplichtige 
verschuldigd is. 
 
 De verzoekende partijen zetten vervolgens uiteen dat het parkeren op verschillende wijzen is 
gereglementeerd naargelang het gaat om een rode zone, een groene zone of een blauwe zone. Zij besluiten dat in 
de rode zone, het maximale uurtarief 4 euro bedraagt. Wanneer dat tarief wordt toegepast op de dagelijkse 
toepassingsduur van de in de bestreden ordonnantie bedoelde regeling, namelijk 9 uur, wordt een bedrag van 
36 euro verkregen. Wanneer dezelfde berekening wordt gemaakt voor de groene zone, waarvoor het hoogste 
uurtarief 3 euro bedraagt, wordt een bedrag van 27 euro verkregen. Indien wordt aangenomen dat het om een 
bedrag gaat waarbij een redelijke verhouding zou bestaan tussen de kostprijs of de waarde van de dienst en het 
bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd is, valt niet te begrijpen dat de forfaitaire retributie maximaal op 
50 euro kan worden vastgesteld, temeer daar in de parlementaire voorbereiding geen enkele toelichting 
daaromtrent wordt gegeven. 
 
 A.3.4.  Een vierde middel wordt afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met artikel 27 van de Grondwet. 
 
 De verzoekende partijen stellen vast dat artikel 25, § 2, van de bestreden ordonnantie de gemeenten van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wat hun participatie in het kapitaal van het Parkeeragentschap betreft, gelijk 
behandelt. Zij kunnen immers intekenen op het kapitaal, elkeen met een maximum van 1 pct. Volgens de 
verzoekende partijen bevinden de negentien gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zich, ten 
aanzien van het op het grondgebied van het Gewest toegepaste parkeerbeleid, « echter in wezenlijk verschillende 
situaties, met name wegens de omvang van hun respectievelijke grondgebied, de aard, de dichtheid en de 
bestemming van wat op hun grondgebied is gebouwd », het soort van activiteit dat op hun grondgebied wordt 
uitgeoefend en nog andere criteria. 
 
 A.3.5.  Een vijfde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet en/of met artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Artikel 44 van de bestreden ordonnantie wordt verweten de gemeenten ertoe te verplichten de 
concessieovereenkomsten van openbare dienst te beëindigen die zij met derde personen, vaak privaatrechtelijke 
rechtspersonen, hebben gesloten, waarbij aan die personen de opdracht werd toevertrouwd de toepassing van de 
reglementering betreffende het parkeerbeleid op de openbare weg te controleren. Wegens de soms zeer lange 
duur van die overeenkomsten zou de verplichting vervat in de ordonnantie om die overeenkomst vroegtijdig en 
uiterlijk binnen vijf jaar na de inwerkingtreding ervan te beëindigen, voor de betrokken gemeenten bijzonder 
zware financiële lasten met zich kunnen meebrengen die afbreuk doen aan hun patrimoniale belangen.  
 
 De bestreden ordonnantie zou eveneens een verschil in behandeling invoeren tussen de gemeenten die op 
wettige en regelmatige wijze hadden gekozen voor een retributieregeling en ervoor hadden geopteerd het beheer 
ervan toe te vertrouwen aan een private operator door middel van een overeenkomst van openbare dienst, en de 
andere gemeenten die erin hadden voorzien om die activiteiten en opdrachten zelf te verzekeren. 
 
 
 Memorie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
 
 A.4.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering onderstreept in de eerste plaats dat de ordonnantie is 
aangenomen teneinde de reglementering en de wijze van controle op het hele grondgebied van het Gewest 
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homogeen te maken, zodat zij concreet gestalte geeft aan het akkoord van de Regering van juli 2004 dat streeft 
naar het algehele beheer van het parkeren en de harmonisatie ervan op gewestelijk niveau. 
 
 Het optreden van het Gewest zou bijgevolg verantwoord zijn door doelstellingen van algemeen belang en 
door de noodzaak om die materie op algemene wijze te beheren. 
 
 A.5.2.1.  Ten aanzien van het onderzoek van de middelen preciseert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
dat zij zal antwoorden op de verschillende door de verzoekende partijen aangevoerde middelen door de diverse 
artikelen te groeperen die alle verzoekende partijen in eenzelfde middel beogen. Zij onderzoekt aldus het hele 
eerste middel aangevoerd in de zaken nrs. 4754, 4755, 4756 en 4757 samen met het tweede middel aangevoerd 
in de zaak nr. 4753. 
 
 Er zou unaniem worden aangenomen dat, hoewel de gemeenten het beginsel van de gemeentelijke 
autonomie genieten, de wetgever, in casu de gewestwetgever, de bevoegdheid behoudt om te oordelen over het 
meeste geschikte niveau om een aangelegenheid te reglementeren die onder zijn bevoegdheid valt. 
 
 De beperkingen voor de gemeenten ten aanzien van het beheer van het tot voor kort gemeentelijk geachte 
belang zou echter moeten worden begrepen in een optiek van harmonisatie en efficiëntie. Het zou immers 
noodzakelijk zijn om alle regels die moeten worden aangenomen inzake het parkeren op alle wegen, ongeacht de 
beheerder ervan, te coördineren en te uniformeren tot een enkele en gewestelijke reglementering. Dat beleid zou 
worden gevoerd om de toename van het voertuigenpark tegen te gaan en de gebruikers ertoe aan te zetten 
gebruik te maken van de middelen van gemeenschappelijk vervoer. Geen van de verzoekende partijen zou 
overigens de bevoegdheid van het Gewest ter zake betwisten, bevoegdheid die zou steunen op artikel 6, § 1, X, 
1° en 2°bis, van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Artikel 4 van het Europees 
Handvest inzake lokale autonomie « zou die uitoefening evenmin in de weg staan ». 
 
 De vergadering van de afdeling wetgeving van de Raad van State zou zelf, in een advies uitgebracht in 
2007 betreffende de gemeentelijke autonomie, uitdrukkelijk eraan hebben herinnerd dat het beginsel van de 
lokale autonomie niet belet dat de federale, gewest- of gemeenschapswetgever, al naar gelang van de materie in 
kwestie, op ingrijpende wijze optreedt, gelet op de beoordelingsruimte waarover hij uitgebreid beschikt om 
aangelegenheden te diskwalificeren die tot dan toe op provinciaal of gemeentelijk niveau werden geregeld 
teneinde die voortaan te laten vallen onder het algemeen belang, dat hij moet waarborgen. 
 
 A.5.2.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering haalt, ter ondersteuning van haar argumentatie, het arrest 
nr. 95/2005 van 25 mei 2005 aan. Zij neemt tevens verschillende elementen uit de parlementaire voorbereiding 
over en onderstreept dat in de memorie van toelichting, naar de wens van de Raad van State, het karakter van het 
optreden van de gemeenten in het kader van het gewestelijk beleid is gepreciseerd. Een facultatieve 
samenwerking van de gemeenten was ondenkbaar, daar zij de aanneming zelf van een ordonnantie ter zake zou 
hebben tenietgedaan. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering weerlegt het argument van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
volgens hetwelk hetzelfde resultaat had kunnen worden bereikt door een vrijwillige deelname van de gemeenten, 
zoals dat het geval is in het Vlaamse Gewest op het vlak van mobiliteit. Zij voert aan dat de omschrijving van het 
mobiliteitsplan en de nagestreefde doelstellingen geenszins vergelijkbaar zijn met de bestreden ordonnantie, die 
specifiek en concreet ertoe strekt het parkeerbeleid op het grondgebied van de negentien gemeenten op coherente 
wijze te reglementeren.  
 
 A.5.2.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering preciseert in de tweede plaats dat de gemeenten vrij 
blijven om te participeren in het Parkeeragentschap. De verplichte deelname van de gemeenten in het gewestelijk 
parkeerplan opleggen, zou niet onevenredig zijn ten aanzien van het nagestreefde doel; die verplichte deelname 
zou overigens terzelfder tijd de invloed van de gemeenten op het parkeerbeleid, meer bepaald op het basisniveau, 
dat van de uitvoering, waarborgen. 
 
 Daarnaast zou niet kunnen worden aangenomen dat de gemeenten niet zijn geraadpleegd, noch dat het 
Gewest zich pas sinds kort om die problematiek bekommert. Het Gewest zou immers de burgemeester van de 
gemeente Etterbeek, alsook de directeur van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, alsook de verantwoordelijke voor de cel mobiliteit van die vereniging hebben gehoord. 
 
 A.5.2.4.  Er wordt eveneens op gewezen dat de gemeenten niet al hun bevoegdheden verliezen, aangezien 
zij nog vrijstellingskaarten kunnen uitreiken aan de buurtbewoners en andere personen, de toelatingen bij 
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tijdelijke evenementen of festiviteiten kunnen toekennen of weigeren, aan het Parkeeragentschap al dan niet het 
opstellen van een gemeentelijk parkeeractieplan kunnen toevertrouwen, de naleving van de parkeerregels en de 
inning van de parkeerretributie kunnen controleren, een opdracht van controle op de gemeente- en gewestwegen 
op hun grondgebied kunnen uitoefenen en, ten slotte, parkeerretributies kunnen innen. 
 
 A.5.3.1.  Ten aanzien van het tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 170, § 4, van de 
Grondwet, wordt aangevoerd dat dat middel in werkelijkheid verwijst naar het « juridisch debat tussen belasting 
en retributie ».  
 
 De belasting is gedefinieerd als een heffing die eenzijdig wordt opgelegd door de overheid om haar 
algemene financiële behoeften te dekken. Die definitie zou twee essentiële kenmerken omvatten : het dwingende 
karakter en het financiële doel. 
 
 De retributie daarentegen zou in werkelijkheid twee betekenissen hebben. Zij kan immers worden begrepen 
als een retributie-belasting of als een retributie-vergoeding. De eerste betekenis zou zijn afgeleid uit artikel 170 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 173, waarbij die belastingen alleen kunnen worden 
gevestigd door de overheden opgesomd in artikel 170, in casu de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de 
provincies, de agglomeraties en de federaties van gemeenten, alsook de gemeenten. Wat de retributie-vergoeding 
betreft, zou de dienstverlening moeten worden begrepen als het leveren van een individuele prestatie ten gunste 
van een individueel beschouwde heffingsplichtige. De Raad van State, het Grondwettelijk Hof, alsook het Hof 
van Cassatie, zouden het eens zijn over die definitie van de retributie. 
 
 In tegenstelling tot de belasting, die wordt gevestigd om de algemene financiële behoeften van de 
overheden te financieren, wordt de retributie gevestigd in ruil voor een bijzondere prestatie waarvan de 
heffingsplichtige de exclusieve of op zijn minst voornaamste begunstigde is. Het Hof van Cassatie heeft het 
criterium van de redelijke verhouding tussen de gevraagde vergoeding en de verleende dienst toegevoegd. Zo 
niet verliest de retributie haar specifieke karakter en dient zij te worden beschouwd als een belasting. Op dat punt 
staat het aan de innende overheid te bepalen wat volgens haar een redelijke verhouding is, waarbij de controle 
van de rechter beperkt moet blijven tot een marginale toetsing.  
 
 A.5.3.2.  Er wordt aangevoerd dat, wanneer de door het Gewest bepaalde belasting wordt onderworpen aan 
die dubbele beoordeling van vergoeding voor een dienst en van redelijke verhouding, men vaststelt dat het wel 
degelijk om een retributie en niet om een belasting gaat. Er bestaat immers een geheel van diensten die 
bijvoorbeeld de mogelijkheid beogen waarover de weggebruikers beschikken om een parkeerplaats te zoeken 
(parkeergeleidingssysteem) of het verzekeren van een betere mobiliteit van het voertuigenpark door de invoering 
van zones en dus van verschillende tarieven die de automobilisten ertoe moeten aanzetten gebruik te maken van 
andere vervoermiddelen. 
 
 A.5.3.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voegt overigens eraan toe dat niet kan worden beweerd 
dat de compensatie niet proportioneel is. De tarieven zouden immers zijn vastgesteld op basis van de extrapolatie 
van de bestaande tarieven, rekening houdend met de inflatie en de evolutie waargenomen in andere Europese 
steden. De parkeerbelasting zou dus wel degelijk de vorm van een retributie hebben. Hieruit zou voortvloeien dat 
het gewest de bevoegdheid van de gemeenten om die parkeerretributies te vestigen overeenkomstig de wet van 
22 februari 1995 vermag te beperken. Er zou dus geen enkele inmenging zijn in de bevoegdheid van de federale 
Staat gegrond op artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet. 
 
 A.5.4.  Ten aanzien van het derde middel afgeleid uit de schending van artikel 173 van de Grondwet, geeft 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan dat de overheid die de materiële bevoegdheid heeft om een dienst te 
regelen ook beschikt over de bevoegdheid om te beslissen of al dan niet een retributie in ruil voor die dienst 
moet worden geïnd. Zij merkt op dat het uurtarief, naar gelang van de zones met een grotere of kleinere 
dichtheid, minder of meer bedraagt. Het Gewest heeft evenwel slechts een marge vastgesteld teneinde een zekere 
flexibiliteit te waarborgen. Bij de akten tot tenuitvoerlegging van de ordonnantie zal de Regering zowel de 
gewone als de forfaitaire retributies binnen de in artikel 38 bedoelde marges nauwkeurig vaststellen. Het 
maximumbedrag van de retributie van 50 euro, zou zijn verantwoord door het feit dat de automobilisten aldus 
wordt ontraden niet te betalen, de duur waarvoor is betaald niet na te leven, of nog, de maximaal toegestane duur 
te overschrijden. 
 
 A.5.5.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering onderzoekt vervolgens het derde middel aangevoerd door 
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het middel voert zij aan dat de verzoekende partij niet aangeeft 
welke artikelen van de bestreden ordonnantie de gemeente zou willen laten vernietigen. Het middel zou erop 
neerkomen een lacune in de tekst van de ordonnantie aan de vechten, waarvoor het Hof niet bevoegd is. 
 
 Het middel zou bovendien geenszins uitleggen wat het verband is tussen de internationale bepalingen die 
daarin worden aangevoerd en de bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen.  
 
 A.5.5.2.  Ten gronde wijst de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erop dat een onderscheid zou moeten 
worden gemaakt tussen, enerzijds, het organiseren van openbare onderzoeken vóór de aanneming van de plannen 
en, anderzijds, de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die sommige projecten bij de tenuitvoerlegging 
van die plannen zouden kunnen hebben. Er wordt aangevoerd dat de artikelen 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus 
in hoofdzaak betrekking hebben op de betrokkenheid van het publiek bij de plannen inzake milieu, ongeacht of 
zij van politieke of van verordenende aard zijn. De ordonnantie voorziet echter, in de artikelen 10 en 15 ervan, 
zowel bij de aanneming van de gewestelijke parkeerplannen als bij die van de gemeentelijke actieplannen in de 
organisatie van openbare onderzoeken. 
 
 Wat de milieueffectbeoordeling betreft, wordt gepreciseerd dat noch het gewestelijk plan, noch de 
gemeentelijke plannen a priori stadsontwikkelingsprojecten beogen. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ziet 
bijgevolg het nut niet in om een dergelijke milieueffectbeoordeling op te leggen voor het vaststellen van het 
maximum aantal parkeerplaatsen of het aantal parkeerplaatsen voor elke zone.  
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering merkt evenwel op dat het juist is dat het Parkeeragentschap met 
name zal worden belast met de bouw, de aankoop, de huur of de organisatie, het beheer en de controle van alle 
publieke parkings die eigendom zijn van het Gewest. Bij de tenuitvoerlegging van de plannen of de uitvoering 
van de opdrachten van het Agentschap zullen aldus de voorschriften inzake de stedenbouwkundige vergunningen 
en de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van sommige projecten moeten worden nageleefd. 
 
 Daarnaast onderwerpt de ordonnantie van 5 juni 1997 « tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 
1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw en tot opheffing van de ordonnantie van 30 juli 
1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten in het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest » de projecten die vallen onder een stedenbouwkundige vergunning, waaronder de parkings in openlucht 
en andere in de ordonnantie beoogde plaatsen, aan een effectenstudie. Het middel zou dus niet gegrond zijn. 
 
 A.5.6.  Ten aanzien van de schending aangevoerd in het vierde middel van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 27 van de Grondwet, wordt aangevoerd dat uit een 
correcte lezing van artikel 25, § 2, van de ordonnantie duidelijk blijkt dat de gemeenten slechts op maximum 
1 pct. van het kapitaal van het Agentschap zullen kunnen intekenen, waarbij een verschil in behandeling kan 
worden ingevoerd volgens verschillende categorieën van gemeenten. In dit stadium zou het dus voorbarig zijn 
een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan te voeren. 
 
 A.5.7.  Ten aanzien van het vijfde middel aangevoerd door de gemeente Koekelberg en afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 16 van de 
Grondwet en/of met artikel 1 van het Eerste Aanvullend protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens, wijst de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erop dat de gemeente Koekelberg over een periode van 
minstens vier jaar beschikt om met het Agentschap over de overname te onderhandelen en een oplossing te 
vinden voor de overgang van een concessieregeling van openbare dienst naar een regeling waarbij de gemeente 
de activiteit in kwestie zelf zou uitoefenen. 
 
 De minister heeft eveneens eraan herinnerd dat het Agentschap bij de gemeenten zou kunnen optreden in de 
onderhandelingen met de privésector. Een en ander zou overigens worden bevestigd in artikel 45 van de 
ordonnantie. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voegt eraan toe dat artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol de 
overheid niet belet het gebruik van eigendom te reglementeren omwille van het algemeen belang, hetgeen zij 
heeft gedaan door middel van artikel 44 van de bestreden ordonnantie. Dat artikel zou moeten worden gezien als 
een reglementering van het gebruik van eigendom, aangezien die niet leidt tot een algehele beroving ervan, 
waarbij de gemeente vrij blijft om op andere domeinen overeenkomsten te sluiten. De Regering voegt eraan toe 
dat de inmenging bedoeld in artikel 44 zou voldoen aan de voorwaarden vervat in artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol, in casu de wettigheid van het optreden, de rechtmatigheid en de evenredigheid ervan.  



 10

 
 
 Memorie van de Ministerraad 
 
 A.6.1.  Na vooraf de historische context van de aanneming van de bestreden ordonnantie te hebben 
uiteengezet, voert de Ministerraad een enig middel aan, afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VIII, eerste 
lid, 1°, en X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen 
met de artikelen 39, 41, 162, tweede lid, 6°, 170 en 173 van de Grondwet. 
 
 Hij voert aan dat de problematiek van het parkeren op de openbare weg, ongeacht of het om gemeente- of 
gewestwegen gaat, thans wordt beheerd door de gemeenten in het kader van de bevoegdheden waarover zij 
beschikken op grond van met name de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan 
parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren en de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd op 16 maart 1968. Er wordt aangevoerd dat de materie van die retributies deel uitmaakt van de 
aangelegenheden die door de gemeenten worden gereglementeerd en dat de voormelde wet van 22 februari 1965 
een uitzondering maakt op de fiscale bevoegdheid van de gewesten overeenkomstig artikel 170, § 2, tweede lid, 
van de Grondwet. 
 
 De Ministerraad preciseert dat artikel 1 van de wet van 22 februari 1965 is gewijzigd bij artikel 25 van de 
wet van 20 juli 2005 teneinde zowel de parkeerretributies als de parkeerbelastingen uitdrukkelijk te beogen. 
Artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zou 
geen enkele fiscale bevoegdheid en met name geen enkele belastingbevoegdheid toekennen in verband met de 
bevoegdheid inzake het beheer van de wegen en de aanhorigheden ervan. 
 
 A.6.2.  De Ministerraad preciseert dat, in verband met de kwestie van de regionalisering van de 
bevoegdheden met betrekking tot de lokale besturen, de federale Staat zijn in artikel 170, § 4, van de Grondwet 
bedoelde bevoegdheid om de fiscale autonomie van de lokale besturen in te perken heeft behouden. De 
Ministerraad steunt op de beginselen die voortvloeien uit de rechtspraak van het Hof, met name in zijn arrest 
nr. 143/2003 van 5 november 2003, en geeft aan dat, te dezen, de auteur van de ordonnantie noch in de memorie 
van toelichting, noch in de bespreking van de bepalingen heeft verantwoord dat de bestreden ordonnantie, met 
name hoofdstuk VII ervan, noodzakelijk zou zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering. 
 
 Bovendien zou de auteur van de ordonnantie de gedifferentieerde reglementering van de in het geding 
zijnde federale materies niet aantonen, noch het marginale karakter van de gevolgen van de overwogen 
reglementering voor de federale aangelegenheden. De bestreden ordonnantie zou integendeel niet kunnen 
worden beschouwd als een marginaal gevolg voor de federale bevoegdheid ter zake. Dat standpunt zou worden 
bevestigd in het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over de bestreden ordonnantie. Die 
laatste zou, in zoverre zij ertoe zou leiden de gemeenten te verbieden parkeerbelastingen te vestigen en te innen, 
in strijd zijn met artikel 170, § 4, van de Grondwet en ingaan tegen de beperking van de bevoegdheden van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
 
 A.6.3.  De Ministerraad zet vervolgens uiteen dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
« retributie » en de « belasting » en dat, naast de bewoordingen van de wetgever, moet worden bepaald of 
hetgeen de wetgever met het woord « retributie » aanduidt, niet veeleer een « belasting » zou zijn.  
 
 Hij voert aan dat het te dezen niet mogelijk is in te zien hoe het feit dat de heffingsplichtigen hun voertuig 
mogen parkeren langs een vooraf bestaande openbare weg en daarbij het parkeertarief per zone wordt 
gereglementeerd, een bijzondere prestatie zou vormen die het Gewest zou hebben geleverd in het persoonlijk 
belang van sommige individueel beschouwde belastingplichtigen, of die hun een rechtstreeks en bijzonder 
voordeel zou hebben opgeleverd. 
 
 Evenzo zouden de oprichting van een Parkeeragentschap, de aanneming van een gewestelijk 
parkeerbeleidsplan, of nog, de aanneming van gemeentelijke parkeeractieplannen geen bijzondere prestaties 
kunnen vormen die het Gewest zou hebben geleverd in het persoonlijk belang van sommige individueel 
beschouwde belastingplichtigen, of die hun een rechtstreeks en bijzonder voordeel zouden hebben opgeleverd. 
 
 Wat betreft de marges vastgelegd in de artikelen 37 en 38 van de bestreden bepaling, zou niet kunnen 
worden uitgemaakt of die tariefmarges voor de vaststelling van de forfaitaire retributie bij elke prestatie redelijk 
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in verhouding staan met de waarde van de door het Gewest geleverde dienst inzake het gebruik van een 
parkeerplaats. Het zou dus niet mogelijk zijn te bepalen of de retributie haar karakter van vergoeding behoudt. 
 
 De Ministerraad onderstreept voorts dat het aan het nieuwe gewestelijke Parkeeragentschap toevertrouwde 
parkeergeleidingssysteem alleen betrekking heeft op de publieke parkings waarin gebruik zal worden gemaakt 
van een informatie- en geleidingssysteem voor de beschikbare plaatsen. Die beperkte prestatie heeft dus geen 
betrekking op de meeste parkeerplaatsen die zich op de openbare wegen bevinden en die de bestreden bepaling 
in hoofdzaak beoogt. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest levert geen enkele specifieke prestatie en zou 
bijgevolg geen aanspraak kunnen maken op de inning van een retributie. In elk geval zou de wet van 22 februari 
1965 de wet zijn waarin artikel 173 van de Grondwet voorziet en die de retributie van een dienst ten behoeve van 
de gemeenten in een materie, in casu de politie over het wegverkeer, die onder federale overheid valt, mogelijk 
maakt. 
 
 
 Memorie van antwoord van de verzoekende partij in de zaak nr. 4753 
 
 A.7.1.  Op de stelling van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ten aanzien van het eerste middel wordt 
geantwoord dat, indien de ingevoerde regeling als een belasting en niet als een retributie zou moeten worden 
gekwalificeerd, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ter zake niet bevoegd zou zijn. De grondwettigheid van 
hoofdstuk VII van de ordonnantie berust bijgevolg op de identificatie van een dienst die ter beschikking wordt 
gesteld van een categorie van personen en die zou worden vergoed in verhouding tot de verleende dienst en dus 
zou kunnen leiden tot de kwalificatie van de betwiste heffing als retributie.  
 
 Er zou moeten worden vastgesteld dat, te dezen, geen enkele meerwaarde ten opzichte van de bestaande 
situatie zou kunnen worden vastgesteld, met uitzondering van het parkeergeleidingssysteem, dat evenwel alleen 
toepasselijk is voor de publieke parkings, zonder enige wijziging voor de overgrote meerderheid van de 
parkeerplaatsen op de openbare weg.  
 
 A.7.2.  Ten aanzien van het tweede middel wijst de verzoekende partij erop dat moet worden nagegaan of 
de nagestreefde coherentie en doeltreffendheid niet evengoed hadden kunnen worden bereikt door de aanneming 
van een kaderordonnantie waarbij de gemeenten de tot nu toe uitgeoefende bevoegdheden behouden. De voor de 
gemeenten verplichte en dwingende regeling, ingevoerd bij de bestreden ordonnantie, zou een probleem doen 
rijzen op het vlak van de overeenstemming met artikel 4 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Er 
zou moeten worden vastgesteld dat de overwegingen die de tegenpartij heeft geformuleerd, een petitio principii 
vormen, luidens welke, bij ontstentenis van een dwingende verplichting, de negentien gemeenten geen 
overeenstemming zouden kunnen bereiken. 
 
 A.7.3.  Ten aanzien van het derde middel geeft de verzoekende partij aan dat de ordonnantie van 5 juni 
1997, aangehaald door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, buiten werking is getreden op 26 mei 2004, terwijl 
de richtlijn 2001/42/EG in dat Gewest is omgezet bij de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de 
milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's. Het is op die basis dat de afdeling wetgeving 
van de Raad van State de tegenpartij zou hebben voorgesteld haar ontwerp van ordonnantie aan te passen 
teneinde te voorzien in de organisatie van een effectenbeoordeling in een dergelijke situatie, rekening houdend 
met de aan het Parkeeragentschap toevertrouwde opdrachten.  
 
 
 Memorie van antwoord van de verzoekende partijen in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 
 
 A.8.1.  De verzoekende partijen betwisten de stelling van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wat de 
omvang van het beroep betreft. Zij preciseren dat het eerste middel de vernietiging beoogt van de ordonnantie in 
haar geheel, dat het tweede middel in het bijzonder de artikelen 37 tot 42 van de ordonnantie beoogt, terwijl het 
derde middel is gericht tegen artikel 38 van de ordonnantie. Het vierde middel is gericht tegen de artikelen 25 en 
26 ervan, terwijl het vijfde middel is gericht tegen de artikelen 44 en 45, tweede lid, van die ordonnantie. 
 
 A.8.2.  Ten gronde, wat het eerste middel betreft, wordt aangevoerd dat de parlementaire voorbereiding 
noch de memorie van het Gewest toelichtingen of verantwoordingen bevatten voor de keuzes die de 
gewestwetgever heeft gemaakt en die ertoe leiden de autonomie van de gemeenten inzake het parkeerbeleid sterk 
te beperken of zelfs volledig teniet te doen. Het Gewest zou zelf erkennen dat, in het kader van de toepassing van 
de ordonnantie, de autonomie van de gemeenten in het algemeen wordt beperkt tot eenvoudige uitvoerende 
taken.  
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 Ten aanzien van de vraag of de problematiek noodzakelijkerwijs beter op het niveau van het gewest zou 
worden beheerd, wordt aangevoerd dat het Gewest zich ertoe beperkt te verwijzen naar de parlementaire 
voorbereiding door middel van algemene verklaringen, zonder werkelijke bewijzen aan te voeren. 
 
 A.8.3.  Ten aanzien van het tweede middel zou blijken dat het Gewest de draagwijdte van het middel niet 
echt zou hebben begrepen. In werkelijkheid zou niet worden betwist dat de ordonnantie een verplichte regeling 
van parkeerretributie invoert. De uiteenzettingen die het Gewest heeft gewijd aan het onderscheid tussen de 
begrippen « belasting » en « retributie » waren bijgevolg niet nodig. De in het middel geformuleerde kritiek zou 
betrekking hebben op het gevolg van de keuze van de gewestwetgever die erin bestaat de gemeenten te 
verhinderen nog parkeerbelastingen te vestigen.  
 
 A.8.4.  Ten aanzien van het derde middel zou het, om daarop gepast te antwoorden, niet volstaan aan te 
voeren welke uurtarieven waarin de ordonnantie voorziet, verantwoord zijn. De verwijzing naar de aan de 
Regering verleende machtiging om het bedrag van zowel de gewone retributies als de forfaitaire retributies 
nauwkeurig vast te stellen, volstaat evenmin om gepast te antwoorden op de in het middel geformuleerde kritiek. 
De gewestwetgever zou immers in staat moeten zijn zijn keuze te verantwoorden, zonder te verwijzen naar de 
manier waarop de Regering haar uitvoerende bevoegdheid zal uitoefenen. 
 
 A.8.5.  Ten aanzien van het vierde middel, in het licht van artikel 25, § 2, van de ordonnantie, zien de 
verzoekende partijen niet in hoe zou kunnen worden aangevoerd dat een bepaalde gemeente op het ogenblik van 
de oprichting van het Parkeeragentschap niet de mogelijkheid zou hebben om op 1 pct. van het kapitaal in te 
tekenen en verplicht zou worden op een kleiner deel van het kapitaal in te tekenen.  
 
 A.8.6.  Ten aanzien van het vijfde middel dat alleen door de gemeente Koekelberg wordt aangevoerd, 
wordt beweerd dat het aanvoeren van een regeerakkoord niet relevant zou zijn, aangezien het niet geldt op 
politiek vlak en geen juridische gevolgen kan hebben. De door het Gewest aangevoerde bepaling van artikel 45, 
tweede lid, van de bestreden ordonnantie, zou verwondering wekken in zoverre zij het gewestelijk 
Parkeeragentschap iets zou toestaan dat voor de gemeenten verboden is, namelijk nog contractuele betrekkingen 
te hebben met een privaatrechtelijke rechtspersoon voor wat het toezicht op de uitvoering van bepaalde 
parkeerregels betreft. Er zou overigens geen enkele waarborg worden geboden in verband met de inhoud van de 
mogelijkerwijze door het Gewest aangevoerde evenwichtige oplossing. 
 
 
 Memorie van wederantwoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
 
 A.9.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijst in de eerste plaats erop dat het Gewest bevoegd is om 
de bestreden ordonnantie aan te nemen op basis van artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis, van de wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen, daar de wegen en de aanhorigheden de stationeer- en parkeerstroken 
omvatten, zoals dat blijkt uit de parlementaire voorbereiding van die bepaling. Die interpretatie zou zijn 
bevestigd in het arrest van het Hof nr. 174/2004 van 3 november 2004. 
 
 A.9.2.  Ten aanzien van het eerste middel aangevoerd in de zaak nr. 4753, het eerste middel aangevoerd in 
de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 en het enige middel aangevoerd door de Ministerraad, onderstreept zij dat de 
ordonnantie het voorwerp zal moeten uitmaken van uitvoeringsmaatregelen. Het debat ten gronde zal dus op dat 
ogenblik moeten plaatshebben. 
 
 Zij herhaalt dat het optreden van het Gewest noodzakelijk was om een gecoördineerd en dynamisch 
mobiliteitsbeleid te voeren over zowel de verplaatsing als het parkeren. Zij onderstreept eens te meer dat dat 
beleid inhield dat een facultatieve participatie van de gemeenten niet kon worden overwogen. Het Gewest was 
bovendien niet ertoe gehouden dezelfde keuze te maken als het Vlaamse Gewest, dat met zijn decreet van 
20 april 2001 niet dezelfde doelstellingen nastreefde. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering haalt uittreksels uit de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden ordonnantie aan om uit te leggen hoe het optreden van het Gewest het mogelijk zou maken het 
parkeerbeleid beter te beheren.  
 
 Zij herinnert voor het overige eraan dat de gemeenten niet al hun bevoegdheden ter zake kwijt zijn. 
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 A.9.3.  Ten aanzien van het tweede middel in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 voert de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering aan dat het niet de bestreden ordonnantie is die de gemeenten voortaan belet op 
cumulatieve wijze belastingen en retributies te innen, maar de wet van 22 februari 1965, gewijzigd bij de wet 
van 20 juli 2005, die het woord « parkeerheffingen » heeft vervangen door de woorden « parkeerretributies of 
-belastingen » en de gemeenten bijgevolg belet tegelijk belastingen en retributies in te voeren. De gewesten 
zouden in dat opzicht bevoegd zijn om te beslissen of al dan niet een retributie moet worden geïnd in ruil voor de 
verleende dienst. 
 
 De keuze die de wetgever in de wet van 2 februari 1965 heeft ingevoerd tussen de belasting en de retributie, 
zou niet kunnen inhouden dat een gewestelijke ordonnantie, waarin wordt geopteerd voor de retributie, in strijd 
is met de regels inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale Staat en de gewesten. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering onderstreept voorts dat een betere aanduiding van de parkings, de 
uniforme invoering van drie soorten zones, de stelselmatige controle van het parkeren, de totstandkoming van 
een gewestelijk beleidsplan en van gemeentelijke actieplannen, alsook de oprichting van een Agentschap, 
allemaal diensten zijn die verantwoorden dat een retributie wordt gevorderd van diegene die gebruik maakt van 
de voorziene parkeerplaatsen.  
 
 In verband met het door de Ministerraad aangevoerde middel wordt eraan herinnerd dat de bevoegdheid om 
retributies vast te stellen en de materiële bevoegdheid afgeleid uit artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 samengaan. Dat standpunt zou zowel door de rechtsleer als door de Raad van State zijn 
bevestigd. 
 
 Er zou geen enkele inmenging zijn in de bevoegdheden van de federale Staat, daar het Gewest de 
bevoegdheid van de gemeenten om parkeerretributies te vestigen overeenkomstig de wet van 22 februari 1965 
alleen maar beperkt. 
 
 Uit het arrest nr. 4/2010 zou blijken dat artikel 170 van de Grondwet niet in die zin zou kunnen worden 
geïnterpreteerd dat het elke gewestelijke maatregel met een rechtstreekse of indirecte weerslag op de fiscaliteit 
van de gemeenten verbiedt.  
 
 Voorts wordt aangevoerd dat de ordonnantie niet onder de impliciete bevoegdheden van het Gewest kan 
vallen, daar zij niet ertoe strekt de bevoegdheid van de gemeenten om in een parkeerbelasting te voorzien te 
beperken. 
 
 A.9.4.  Ten aanzien van het derde middel aangevoerd in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 repliceert de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de marge bedoeld in artikel 38 van de ordonnantie een keuze is om een 
zekere flexibiliteit te waarborgen. Niets zou erop wijzen dat de Regering de forfaitaire retributie ambtshalve zal 
vaststellen op het maximumbedrag ervan. De Regering zal bovendien de bedragen kunnen aanpassen naar gelang 
van de betrokken zones. De verzoekende partijen zouden daarnaast niet aantonen dat die marge onevenredig zou 
zijn. 
 
 A.9.5.  Ten aanzien van het derde middel in de zaak nr. 4753 wordt gerepliceerd dat aan de opmerkingen 
die de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft geformuleerd, gevolg is gegeven door openbare 
onderzoeken te organiseren, zoals dat blijkt uit de artikelen 10 en 15 van de ordonnantie, alsook door een 
wijziging van paragraaf 3 van artikel 14 ervan. Bovendien voorziet artikel 9 van de ordonnantie in het kader van 
de procedure voor de totstandkoming van het gewestelijk parkeerbeleidsplan erin dat het ontwerpplan voor 
advies moet worden voorgelegd aan « Leefmilieu Brussel ». 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voegt eraan toe dat, bij de tenuitvoerlegging van de plannen of de 
uitvoering van de opdrachten van het Parkeeragentschap, de voorschriften inzake de stedenbouwkundige 
vergunningen de beoordeling van de gevolgen voor het leefmilieu van sommige projecten zullen moeten worden 
nageleefd. 
 
 A.9.6.  Ten aanzien van het vierde middel in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 wordt gerepliceerd dat het 
denkbaar is dat de statuten van het Parkeeragentschap voorzien in een kleinere participatie dan 1 pct. voor de 
minder grote gemeenten of die met minder inwoners. 
 
 A.9.7.  Ten slotte, wat het vijfde middel in de voormelde zaken betreft, neemt de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering de argumenten over die zij heeft uiteengezet in haar memorie. Voor het overige heeft zij vragen bij de 
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wettigheid van de overeenkomst die de gemeente Koekelberg heeft gesloten en geeft zij aan dat men waakzamer 
zou moeten zijn wat de kwalificatie van « concessie van openbare dienst » betreft, daar te dezen moeilijk kan 
worden ingezien hoe een operator, die geen dienst aan gebruikers verleent, in het kader van een dergelijke 
concessie zou handelen. 
 
 
 Aanvullende memories van de verzoekende partijen, van de Ministerraad en van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering 
 
 A.10.  Bij beschikking van 31 mei 2010 heeft het Hof de partijen verzocht om in een aanvullende memorie 
de eventuele weerslag toe te lichten van het arrest nr. 59/2010 dat op 27 mei 2010 door het Hof werd 
uitgesproken, op de voorliggende zaken. 
 
 A.11.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 4753 stelt dat het arrest nr. 59/2010 in geen enkel opzicht de 
pertinentie van het eerste middel van haar verzoekschrift ter discussie stelt. 
 
 Het arrest zou evenmin de evenredigheidstoets ter discussie stellen die kan worden uitgeoefend met 
betrekking tot het gewestelijke initiatief wat betreft de inbreuk op de gemeentelijke autonomie, die in het tweede 
middel van het verzoekschrift wordt aangeklaagd. 
 
 Het arrest nr. 59/2010 van het Hof zou toelaten drie in omvang afnemende bevoegdheidscirkels te 
onderscheiden. Een eerste cirkel zou worden gevormd door de bevoegdheid van de gewesten inzake de 
organieke wetgeving op de gemeenten. Een tweede cirkel zou bestaan uit de bevoegdheid van de federale Staat 
voor de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, § 2, van de nieuwe 
gemeentewet. Een derde cirkel zou ten slotte worden gevormd door de bevoegdheid van de federale Staat, met 
de medewerking van de Gewestregeringen, voor het aannemen van de regels van de algemene politie en de 
reglementering op het verkeer en vervoer. 
 
 De bestreden ordonnantie zou volgens de verzoekende partij van een andere orde zijn dan die drie 
bevoegdheidscirkels. Het derde middel van het verzoekschrift zou los staan van de lering van het arrest. 
 
 A.11.2.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 geven aan dat het arrest nr. 59/2010 
volgens hen geen gevolgen zou moeten hebben voor de voorliggende zaken. Zij betwisten immers niet de 
mogelijkheid, voor de gewesten, om op te treden teneinde de kwestie van het parkeren op de openbare weg te 
regelen. Hun kritiek slaat daarentegen op de modaliteiten of de gevolgen van dat optreden, gematerialiseerd door 
de verwezenlijking van de bestreden ordonnantie. In dat verband herinneren de verzoekende partijen eraan dat 
artikel 170, § 4, van de Grondwet, de federale wetgever de bevoegdheid verleent om, met betrekking tot de 
gemeentebelastingen, de uitzonderingen te bepalen waarvan de noodzakelijkheid blijkt. 
 
 A.11.3.  In zijn aanvullende memorie stelt de Ministerraad dat het Hof bij zijn arrest nr. 59/2010 het 
standpunt dat hij in zijn vorige memorie heeft uiteengezet, bevestigt en aanvult, en aantoont dat de federale 
wetgever niet alleen als enige bevoegd is voor de organisatie en de bevoegdheid van de geïntegreerde 
politiedienst op federaal en lokaal niveau, zoals bedoeld in artikel 184 van de Grondwet, maar ook voor de 
algemene administratieve politie en de handhaving van de openbare orde op gemeentelijk vlak. Het Hof heeft in 
zijn arrest eveneens herinnerd aan de mogelijkheid om aanvullende reglementen vast te stellen op grond van de 
wet op de verkeersveiligheid. Het heeft in dat verband erop gewezen dat aanvullende verkeersreglementen, 
vanwege hun aard zelf, geen regels van algemene politie kunnen bevatten. Die behoren tot de bevoegdheid van 
de gewesten.  
 
 De Ministerraad geeft aan dat de bestreden ordonnantie zich niet beperkt tot het uitvaardigen van een 
aanvullend reglement dat bijvoorbeeld zou toelaten de nadere regels te bepalen inzake de inning van de beoogde 
retributie. In feite voert het Gewest, via zijn ordonnantie, een werkelijk geheel van regels van algemene politie in 
op het vlak van gemeentelijk parkeren. De federale overheid blijft echter bevoegd voor al wat betrekking heeft 
op de provinciale en gemeentelijke politie, wat de organieke en functionele, preventieve en repressieve aspecten 
ervan betreft, vermits het gaat om de algemene politie, met inbegrip van artikel 135, § 2, van de gemeentewet. 
 
 De Ministerraad besluit dat, in het kader van het voorliggende beroep, de bestreden ordonnantie, wegens 
haar algemene toepassingsgebied en het alomvattende karakter van de maatregelen die zij inhoudt inzake 
parkeren op het grondgebied van het Gewest, niet kan worden opgevat als een aanvullende reglement waarop 
arrest nr. 59/2010 betrekking heeft. 
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 A.11.4.  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voert in zijn aanvullende memorie aan dat het arrest 
nr. 59/2010 de bevoegdheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake parkeren in ruime zin bevestigt. 
Het gewest zou bevoegd blijven om aan de gemeenten financiële maatregelen op te leggen op grond van zijn 
organieke bevoegdheid die uitdrukkelijk de mogelijkheid omvat om parkeerretributies te vestigen en zich te 
belasten met de inning en de tenlastelegging daarvan. Zo zou het gewest, en niet de federale wetgever bevoegd 
zijn om het lokale niveau, waaronder de gemeenten, ertoe aan te zetten al dan niet aanvullende reglementen aan 
te nemen in de aangelegenheden waarvoor het gewest bevoegd is. 
 
 In diezelfde optiek zou het gewest zeer zeker aan het lokale niveau de inachtneming kunnen opleggen van 
een kader-reglementering, alsook de aanpassing en de concretisering ervan op lokaal niveau. 
 
 Het arrest zou eveneens de bevoegdheid van het gewest bevestigen, en niet van de federale wetgever, om 
de wet van 22 februari 1965 te wijzigen en aan te passen. 
 
 Het Gewest besluit dat het in elk geval aanspraak kan maken op een dubbele bevoegdheid die gebaseerd is 
op zowel artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis, als artikel 6, § 1, VIII, 1°, van de bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen. De combinatie van die twee bevoegdheden zou de grondslag vormen voor de bevoegdheid die aan 
het Gewest is toegekend inzake parkeerbeleid in ruime zin. De uitoefening van die bevoegdheid zou het Gewest 
machtigen om de gemeentelijke autonomie te beperken wanneer die beperking beantwoordt aan een dringende 
behoefte aan homogenisering van de reglementering en van de controlewijze op heel zijn grondgebied. 
 

 

- B – 
 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De beroepen strekken tot de volledige vernietiging van de ordonnantie van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het 

parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap. 

 

 B.1.2.  In haar memorie voert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan dat, vermits het 

aanvoeren van het geheel van de middelen niet kan leiden tot een vernietiging van alle artikelen 

van de ordonnantie, het aan de verzoekende partijen staat de omvang van hun verzoekschrift tot 

vernietiging te preciseren. 

 

 Uit de uiteenzetting van de middelen blijkt dat de verzoekende partijen kritiek hebben op de 

fundamentele keuzes die de gewestwetgever heeft gemaakt, meer bepaald op het feit dat het door 

de ordonnantie ingevoerde systeem geheel en al aan de gemeenten wordt opgelegd en, ten 

aanzien van die gemeenten, niet in een vrijwillige toetreding voorziet. 
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 B.1.3.  Wanneer bij het Hof een beroep tot vernietiging wordt ingesteld, dient het na te 

gaan of de tegen de bestreden bepalingen aangevoerde middelen al dan niet gegrond zijn. Het 

Hof legt de omvang van het beroep vast op basis van de inhoud van het verzoekschrift. 

 

 Wanneer het beslist dat de middelen gegrond zijn, kan het Hof alleen de bepalingen 

vernietigen waartegen de gegrond verklaarde middelen zijn gericht, alsook de bepalingen die 

onlosmakelijk met de vernietigde bepalingen zijn verbonden. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.2.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 4753 is afgeleid uit de schending van artikel 6, 

§ 1, VIII, eerste lid, 1°, en X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, in samenhang gelezen met de artikelen 41, 162, 170 en 173 van de Grondwet, 

alsook met de bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te 

Straatsburg op 15 oktober 1985 en geratificeerd door België op 25 augustus 2004, met name 

artikel 9 ervan. 

 

 Het tweede middel in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 is afgeleid uit de schending van 

artikel 170, § 4, van de Grondwet. Een derde middel in dezelfde zaken is afgeleid uit de 

schending van artikel 173 van de Grondwet. 

 

 Het enige middel dat door de Ministerraad wordt opgeworpen in zijn memorie tot 

tussenkomst, ten slotte, is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, en 

X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang 

gelezen met de artikelen 39, 41, 162, tweede lid, 6°, 170 en 173 van de Grondwet. 

 

 B.2.2.  De bestreden ordonnantie wordt verweten nieuwe regels vast te stellen betreffende 

« parkeerretributies », die tot gevolg hebben dat de gemeenten van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest het verbod krijgen om nog parkeerbelastingen te vestigen en te innen 

op grond van artikel 1 van de wet van 22 februari 1965 « waarbij aan de gemeenten wordt 

toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren ». 
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 B.3.   Artikel 39 van de Grondwet bepaalt : 

 
 « De wet draagt aan de gewestelijke organen welke zij opricht en welke samengesteld 
zijn uit verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de aangelegenheden te regelen welke 
zij aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in de artikelen 30 en 127 tot 129 en dit binnen het 
gebied en op de wijze die zij bepaalt. Deze wet moet worden aangenomen met de 
meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid ». 
 

 Artikel 41, eerste lid, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of 
de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld ». 
 

 Artikel 162, eerste lid en tweede lid, 2° en 6°, van de Grondwet bepaalt : 

 
 « De provinciale en gemeentelijke instellingen worden bij de wet geregeld. 
 
 De wet verzekert de toepassing van de volgende beginselen : 
 
 […] 
 
 2°  de bevoegdheid van de provincieraden en van de gemeenteraden voor alles wat van 
provinciaal en van gemeentelijk belang is, behoudens goedkeuring van hun handelingen in de 
gevallen en op de wijze bij de wet bepaald; 
 
 […] 
 
 6°  het optreden van de toezichthoudende overheid of van de federale wetgevende macht 
om te beletten dat de wet wordt geschonden of het algemeen belang geschaad. 
 
 Ter uitvoering van een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde 
meerderheid, kan de organisatie en de uitoefening van het administratief toezicht geregeld 
worden door de Gemeenschaps- of Gewestparlementen ». 
 

 Artikel 170, § 4, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de 
gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad. 
 
 De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de 
uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt ». 
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 Artikel 173 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk 
uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers 
geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de 
gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente ». 
 

 Artikel 9 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie bepaalt ten slotte : 

 

 « 1.  De lokale autoriteiten hebben binnen het kader van het nationale economische 
beleid, recht op voldoende eigen financiële middelen, waarover zij vrijelijk kunnen 
beschikken bij de uitoefening van hun bevoegdheden. 
 
 2.  De financiële middelen van de lokale autoriteiten dienen evenredig te zijn aan de 
bevoegdheden zoals die zijn vastgelegd in de Grondwet of de wet. 
 
 3.  Ten minste een deel van de financiële middelen van de lokale autoriteiten dient te 
worden verkregen uit lokale belastingen en heffingen waarover zij, binnen de grenzen bij de 
wet gesteld, de bevoegdheid hebben de hoogte vast te stellen. 
 
 […] ». 
 

 B.4.1.  Het voormelde artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, bepaalt sinds de wijziging ervan 

bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 : 

 

 « De aangelegenheden bedoeld in artikel [39] van de Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 VIII.  Wat de ondergeschikte besturen betreft : 
 
 1°  de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de provinciale en 
gemeentelijke instellingen, met uitzondering van : 
 
 -  de regelingen die krachtens de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de 
gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en 
provincieraadsverkiezingen opgenomen zijn in de gemeentewet, de gemeentekieswet, de 
organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, 
het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling 
van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen; 
 
 -  de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 5, 5bis, 70, 3° en 8°, 126, tweede en 
derde lid, en titel XI van de provinciewet; 
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 -  de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 125, 126, 127 en 132 van de nieuwe 
gemeentewet, voor zover zij de registers van de burgerlijke stand betreffen; 
 
 -  de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, § 2, van 
de nieuwe gemeentewet, en de brandweer; 
 
 -  de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen. 
 
 De gewesten oefenen deze bevoegdheid uit, onverminderd de artikelen 279 en 280 van de 
nieuwe gemeentewet. 
 
 De gemeenteraden of de provincieraden regelen alles wat van gemeentelijk of provinciaal 
belang is; zij beraadslagen en besluiten over elk onderwerp dat hen door de federale overheid 
of door de gemeenschappen is voorgelegd. 
 
 De provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen 
worden benoemd en afgezet door de betrokken gewestregering, op eensluidend advies van de 
Ministerraad. 
 
 Wanneer een gemeenschaps- of gewestregering informatie opvraagt uit de registers van 
de burgerlijke stand, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk gevolg aan dat 
verzoek; ». 
 

 Die bepaling is van toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens 

artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

instellingen. 

 

 B.4.2.  Artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt : 

 

 « De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 
 
 Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de 
gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het 
gezag van de gemeenten toevertrouwd : 
 
 1°  alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, 
kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, 
het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen 
van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat 
dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat 
schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer 
betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van 
dit artikel; 
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 […] ». 
 

 B.5.1.  Aan de gewesten wordt bij artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals het is gewijzigd bij de bijzondere 

wet van 13 juli 2001, de principiële bevoegdheid toegewezen inzake de organieke wetgeving 

op de gemeenten. Daartoe behoren onder meer de regeling van de gemeentelijke instellingen, 

de organisatie van de gemeentelijke administratieve diensten en het statuut van het 

gemeentepersoneel (Parl. St., Senaat, 2000-2001, nr. 2-709/1, pp. 8 en 9). 

 

 Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, moeten de Grondwetgever en de 

bijzondere wetgever worden geacht aan de gemeenschappen en de gewesten de volledige 

bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen van regels die eigen zijn aan de aan hen 

toegewezen aangelegenheden. Behoudens andersluidende bepalingen heeft de bijzondere 

wetgever het gehele beleid inzake de door hem toegewezen aangelegenheden aan de 

gemeenschappen en de gewesten overgedragen. 

 

 Krachtens artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen, zijn de gewesten bevoegd voor de samenstelling, de 

organisatie en de werking van de provinciale en gemeentelijke instellingen. De vestiging en 

de invordering van de gemeente- en provinciebelastingen vallen onder die bevoegdheid, 

onverminderd evenwel de bevoegdheid die bij artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet, 

aan de federale wetgever is voorbehouden. 

 

 B.5.2.  Artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, van de voormelde bijzondere wet voorziet 

uitdrukkelijk erin dat « de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van 

artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet » tot de bevoegdheid van de federale wetgever 

blijven behoren. 

 

 Aldus is de federale overheid niet alleen bevoegd voor de organisatie en de bevoegdheid 

van de geïntegreerde politiedienst op federaal en lokaal niveau, overeenkomstig artikel 184 

van de Grondwet, maar ook voor de algemene administratieve politie en de handhaving van 

de openbare orde op gemeentelijk vlak. 
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 B.5.3.  Inzake politie dient evenwel rekening te worden gehouden met artikel 6, § 4, 3°, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat bepaalt : 

 

 « De Regeringen worden betrokken bij : 
 
 […] 
 
 3°  het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het 
verkeer en vervoer, […] ». 
 

 Volgens de parlementaire voorbereiding van die bepaling (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, 

nr. 516/1, p. 21) betreft de « algemene politie » de politiereglementen van toepassing op de 

verschillende vervoerswijzen, zoals : 

 

 -  de politie over het wegverkeer; 

 

 -  het algemeen reglement van de scheepvaartwegen; 

 

 -  het politiereglement op de spoorwegen; 

 

 -  de politie van het personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar; 

 

 -  de politie op de zeevaart en de luchtvaart. 

 

 Artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen is eveneens van toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens 

artikel 6, § 7, van dezelfde bijzondere wet en artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 

1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 

 

 B.5.4.  Uit het voormelde artikel 6, § 4, 3°, vloeit voort dat het aannemen van « de regels 

van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer » een federale 

bevoegdheid is gebleven, ook al moeten de Gewestregeringen bij het ontwerpen ervan worden 

betrokken. 

 

 B.6.1.  Tot de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en 

vervoer behoren de algemene reglementen die de Koning op grond van artikel 1 van de wetten 
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betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 

1968 (hierna : Wegverkeerswet), vermag vast te stellen. Dat artikel maakt deel uit van 

hoofdstuk I, « Algemene reglementen », van de voormelde wet. 

 

 Ter uitvoering van die machtiging is het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer genomen. Luidens artikel 1, 

eerste lid, ervan geldt dat reglement « voor het verkeer op de openbare weg en het gebruik 

ervan, door voetgangers, voertuigen, trek-, last- of rijdieren en vee ». In artikel 2 worden 

verschillende begrippen gedefinieerd. Titel II preciseert de verkeersregels. Titel III heeft 

betrekking op de verkeerstekens. 

 

 B.6.2.  Naast de machtiging tot het vaststellen van algemene reglementen voorziet de 

Wegverkeerswet in de mogelijkheid tot het uitvaardigen van aanvullende reglementen. Zo 

belast artikel 2 bijvoorbeeld de gemeenteraden ermee reglementen vast te stellen die enkel 

gelden voor de op het grondgebied van hun gemeente gelegen openbare wegen. De 

artikelen 2, 2bis en 3 van de Wegverkeerswet maken deel uit van hoofdstuk II, « Aanvullende 

reglementen ». 

 

 De aanvullende reglementen hebben aldus een bijzonder toepassingsgebied en strekken 

ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere 

omstandigheden. Aanvullende verkeersreglementen kunnen door de aard ervan geen regels 

van algemene politie bevatten. 

 

 B.7.  In het kader van de aanvullende verkeersreglementen die de gemeenten aannemen, 

kunnen zij een parkeerretributie of een parkeerbelasting invoeren. 

 

 Indien de gemeente ervoor kiest een parkeerbelasting te heffen, vermag in principe alleen 

de federale wetgever daarop een beperking aan te brengen. Immers, ook al zijn de gewesten 

bevoegd, zoals het Hof in B.5.1 heeft aangegeven, om de regels betreffende de vestiging en de 

invordering van de gemeente- en provinciebelastingen te bepalen, toch moet die bevoegdheid 

worden uitgeoefend onverminderd artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet. Dat artikel 

behoudt aan de federale wetgever, wat de gemeentebelastingen betreft, de uitzonderingen 

voor waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Daaruit volgt dat de gemeenschappen en de 

gewesten slechts een reglementering mogen aannemen die de bevoegdheid van de gemeenten 
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tot het invoeren van een belasting zou beperken indien de voorwaarden voor de toepassing 

van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn 

vervuld. 

 

 Daartoe is vereist dat die reglementering als noodzakelijk kan worden beschouwd voor de 

uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat de aangelegenheid zich tot een 

gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op 

die aangelegenheid slechts marginaal is. 

 

 Indien de gemeente daarentegen ervoor heeft gekozen een parkeerretributie te heffen, 

moet het Hof, in het licht van artikel 173 van de Grondwet, onderzoeken of het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest bevoegd is om zulk een heffing te verhinderen en te vervangen door 

een gewestelijke retributie.  

 

 B.8.1.  Te dezen is bij artikel 37 van de bestreden ordonnantie het beginsel vastgelegd 

van de heffing van een retributie ten laste van de bestuurder van het voertuig of de persoon op 

wiens naam het voertuig is ingeschreven, voor het gebruik van een parkeerplaats in een 

gereglementeerde rode of groene zone in de zin van artikel 4, gedurende de periode bedoeld 

in artikel 5. 

 

 Bij artikel 38 van de ordonnantie worden de minimum- en maximumgrenzen vastgesteld 

waarbinnen de Regering het bedrag van de aldus verschuldigde retributie kan bepalen. 

Dezelfde bepaling legt de maximaal toegelaten parkeertijd vast, alsook de minimum- en 

maximumtarieven van een forfaitaire retributie die verschuldigd is in geval van niet-betaling 

van de retributie of niet-naleving van de toegelaten parkeertijd. 

 

 De gemeenten zijn verplicht, krachtens artikel 40 van de ordonnantie en behoudens een 

delegatie toegekend aan het Parkeeragentschap waarvan de samenstelling en de opdrachten 

worden vastgesteld in hoofdstuk VI van de genoemde ordonnantie, de controleopdracht uit te 

oefenen op de gemeente- en gewestwegen gelegen op hun grondgebied, alsook de opdracht 

van inning van de parkeerretributie. De Regering kan het Parkeeragentschap ermee belasten 

de opdrachten uit te oefenen die de gemeenten niet op afdoende wijze zouden uitoefenen. 
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 B.8.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden ordonnantie blijkt dat de 

medewerking van de gemeenten aan het parkeersysteem dat door de ordonnantie wordt 

geregeld, verplicht is. Zo staat immers te lezen in de memorie van toelichting : 

 

 « Om misverstanden te vermijden met betrekking tot de deelname van de gemeenten aan 
het gewestelijke gecoördineerde mobiliteitsbeleid dat de regering wil uitstippelen, wordt, 
zoals aanbevolen door de Raad van State, verduidelijkt dat bij de uitvoering van de 
vooropgestelde doelstellingen de medewerking van de gemeenten niet facultatief is. Deze 
moet daarentegen ingebed zijn in het meer algemene kader dat op gewestniveau is bepaald. 
Het is duidelijk dat als de gemeenten geen gemeentelijke parkeeractieplannen uitwerken, de 
maatregelen ter uitvoering van deze actieplannen niet aannemen en op het terrein niet 
tussenkomen om de parkeerreglementering in haar geheel te doen naleven, het beleid terzake 
zijn effect mist. Daarom moeten de gemeenten aansluiten bij de ingevoerde mechanismen en 
kan er, indien zij geen actie ondernemen in het algemene kader, een beroep gedaan worden op 
het dwangbevel of het toezicht waarbij men zelfs in de plaats kan treden van de in gebreke 
zijnde gemeente. 
 
 De deelname van de gemeenten aan het Parkeeragentschap is facultatief (de gemeenten 
kunnen meewerken binnen het kader dat voorzien is in de ontwerpordonnantie, maar ze zijn 
hiertoe niet verplicht). Dit gegeven brengt geen enkele tegenstelling of onduidelijkheid met 
zich mee : bij de oprichting van het Parkeeragentschap - middel ter uitvoering van een 
gecoördineerd parkeerbeleid - kunnen de gemeenten op vrijwillige basis al dan niet 
deelnemen aan het kapitaal van deze vennootschap van publiek recht, aan de vergadering van 
de aandeelhouders en aan de raad van bestuur van deze vennootschap. Deze facultatieve 
deelname aan het uitvoeringsmiddel, namelijk het Agentschap, stelt het verplichte karakter 
van de medewerking van de gemeenten aan het gewestelijke parkeerbeleid uiteraard niet in 
vraag » (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-498/1, p. 8). 
 

 B.9.  Gelet op het systeem dat door de bestreden ordonnantie werd ingevoerd, beschikken 

de gemeenten niet meer over de mogelijkheid om een belasting te heffen voor het innemen 

van een parkeerplaats op de openbare weg, in het kader van een aanvullend 

verkeersreglement. De Brusselse ordonnantiegever tast op die manier een bevoegdheid aan 

die door artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet aan de federale wetgever is 

voorbehouden. Het Hof moet bijgevolg onderzoeken of de voorwaarden voor de toepassing 

van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn 

vervuld. 

 

 B.10.1.  Artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, zoals vervangen bij artikel 4, § 11, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1988, verleent de gewesten de bevoegdheid voor de wegen en hun aanhorigheden. 
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Uit de parlementaire voorbereiding van die bepaling blijkt dat de toegekende bevoegdheid 

« een beheersbevoegdheid in de ruime zin » is (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1, p. 13). 

 

 Bij artikel 2 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale 

staatsstructuur werd in artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 een 2°bis 

ingevoegd, naar luid waarvan de gewesten eveneens bevoegd zijn voor « het juridisch stelsel 

van de land- en waterwegenis, welke ook de beheerder ervan zij, met uitzondering van de 

spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ». 

 

 De draagwijdte van die bevoegdheidstoewijzing werd tijdens de parlementaire 

voorbereiding als volgt verduidelijkt : 

 

 « Het is niet de bedoeling de Gewesten te belasten met de openbare werken op de 
gemeentelijke of provinciale wegenis, maar wel om deze in de mogelijkheid te stellen om de 
wetgevingen te wijzigen of één te maken, die het statuut van de wegenis regelen (begrenzing, 
rangschikking, beheer, domanialiteit, vergunningen voor privé-gebruik, bestraffing van de 
inbreuken, enz.). Momenteel wordt dit statuut geregeld door de gemeentewet, de provinciewet 
of door specifieke wetten (wet van 10 april 1841 op de lokale wegenis, wet van 9 augustus 
1948 tot wijziging van de wetgeving op de landwegenis, de wet van 12 juli 1956 tot bepaling 
van het statuut van de autosnelwegen, enz.) » (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558/5, 
pp. 412-413).  
 

 De parlementaire voorbereiding vermeldde voorts : 

 

 « Er moet worden herinnerd aan het feit dat het gemeentelijke wegenis een materie is van 
gemeentelijk belang die tot hiertoe is voorbehouden aan de federale wetgever, 
overeenkomstig artikel 108 van de Grondwet, maar dat volgens de jurisprudentie van het 
Arbitragehof, gebaseerd op artikel 19, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, de wetgever gemachtigd is om aan de decreet- of ordonnantiegevers de regeling toe te 
vertrouwen van voorbehouden materies. Het is bijgevolg uiterst belangrijk dat de tekst van de 
bijzondere wet op dit punt heel duidelijk is : indien een bevoegdheid wordt overgedragen aan 
de decreet- of ordonnantiegevers en deze bevoegdheid volledig of gedeeltelijk betrekking 
heeft op een grondwettelijk voorbehouden materie, dan mag er geen dubbelzinnigheid bestaan 
voor wat betreft de wil van de bijzondere wetgever om deze op te nemen in de overgedragen 
bevoegdheid. Welnu, sommigen zouden ervan kunnen uitgaan dat de huidige tekst van de 
bijzondere wet in verband hiermee niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor wat betreft 
de bevoegdheid van de gewesten om het juridisch statuut van de wegenis te regelen. 
 
 Hetzelfde probleem stelt zich op precies dezelfde wijze voor wat betreft de provinciale 
wegenis en de wegenis van de agglomeratie. 
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 De geplande wijziging moet deze leemte bijgevolg opvullen door duidelijk te bevestigen 
dat de bevoegdheid van de Gewesten op het vlak van de wegenis een bevoegdheid is die de 
hele wegenis omvat, zonder afbreuk te doen aan de verschillende administratieve statuten die 
het momenteel bezit (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk statuut of statuut van de 
agglomeratie) » (ibid., p. 412). 
 

 Artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen is eveneens van toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest krachtens artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 

Brusselse instellingen. 

 

 B.10.2.  Uit het voorgaande volgt dat de gewesten bevoegd zijn voor het beheer, en meer 

bepaald voor het vaststellen van het juridisch stelsel van de landwegenis, bevoegdheid die 

eveneens de bevoegdheid inhoudt om het privatieve gebruik van het domein van de wegenis 

te regelen. 

 

 B.11.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden ordonnantie blijkt dat de 

Brusselse ordonnantiegever, met de aanneming ervan, zijn materiële bevoegdheid wilde 

baseren op artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen, vermits « de voorgestelde bepalingen […] zowel betrekking 

[hebben] op het vervoerbeleid omtrent de wegen en hun aanhorigheden als op de bepaling van 

het juridisch stelsel van de landwegen, wie ook de beheerder is » (Parl. St., Parlement van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 2007-2008, A-498/1, p. 4). 

 

 Met betrekking tot de precisering die door de afdeling wetgeving van de Raad van State 

was gevraagd, is in de memorie van toelichting aangegeven : 

 

 « -  met het oog op de samenhang en de logica regelt de ontwerpordonnantie het parkeren 
op een eenvormige wijze op het volledige grondgebied van het gewest (gewest- en 
gemeentewegen). Zoals de Raad van State in zijn advies ook opmerkt (door te verwijzen naar 
een vorig advies dat de algemene vergadering omtrent een voorstel van ordonnantie 
betreffende gratis parkeren voor weinig vervuilende wagens reeds had uitgebracht), in 
toepassing van de voormelde bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen die als grondslag dienen voor de materiële bevoegdheid van het 
gewest terzake, kan het gewest niet alleen het statuut van de wegen en hun aanhorigheden 
regelen, met inbegrip van de parkeerzones, wie ook de beheerder is (gewestelijk of 
gemeentelijk). Ook kan het Gewest de bestemming van het gebruik of de bezetting van de 
openbare weg, ongeacht de beheerder, preciseren met inbegrip van de bepaling van het 
principe en de modaliteiten voor de inning van een retributie voor het gebruik of de bezetting 
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van deze weg : ' Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bijgevolg bevoegd om uit te maken of 
en in welke mate gemeenten al dan niet retributies mogen innen voor het parkeren van 
voertuigen op de weg, en dus, zoals beoogd in het voorstel van ordonnantie, om de 
bevoegdheid om zulke retributies in te voeren die bij de wet van 22 februari 1965 aan de 
gemeenten wordt toegekend, te beperken '. 
 
 -  de regering heeft niet de intentie om zich in te mengen met de fiscale bevoegdheid van 
de gemeenten. De strekking van de ontwerpordonnantie is immers beperkt tot de inning van 
retributies ten laste van de mensen die de openbare weg gebruiken om hun voertuig te 
parkeren. De retributie is een vergoeding voor een prestatie van de overheid. 
 
 Zoals de Raad van State in zijn advies aangeeft, in tegenstelling tot de regeling die geldt 
wanneer het om een belasting gaat, wordt in geen enkele bevoegdheidsverdelende bepaling 
gesteld dat het regelen van de bevoegdheid van gemeenten om retributies te heffen, alleen tot 
de bemoeienis van de federale wetgever behoort. Integendeel, artikel 173 van de Grondwet 
geeft aan dat de bevoegdheid om regels uit te vaardigen betreffende het heffen van retributies, 
naargelang van het geval, een aangelegenheid van de federale wetgever, de gewestwetgever 
of de gemeenschapswetgever is. Deze wetgever is ook bevoegd om te preciseren of de 
gemeenten al dan niet dergelijke retributie nog mogen innen » (ibid., pp. 4-5). 
 

 B.12.  De Brusselse ordonnantiegever heeft geoordeeld dat de parkeeraangelegenheid 

beter zou worden geregeld op een meer algemeen bestuursniveau dan het lokale niveau, 

zodanig dat ze op een eenvormige manier op gewestniveau wordt geregeld voor het hele 

gewestelijke grondgebied (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-498/1, 

p. 6). 

 

 Verder staat in de memorie van toelichting nog te lezen : 

 

 « Los van het feit dat het totaal onaangewezen, ondoeltreffend en onbeheersbaar zou zijn 
dat naast een eenvormige gewestelijke reglementering voor alle gewestwegen op het 
grondgebied van het gewest er ook 19 lokale reglementeringen voor de gemeentewegen, 
respectievelijk gelegen op het grondgebied van de 19 gemeenten van het gewest, zouden 
bestaan en worden toegepast, is het absoluut noodzakelijk om alle parkeerregels die moeten 
worden vastgesteld op alle wegen, wie de beheerder ook is, te coördineren en in één 
reglementering die een gewestelijk totaalbeleid beoogt, te bundelen. Er zijn geen lange 
uiteenzettingen nodig om in te zien dat bij gebrek aan een reglementering voor het volledige 
gewestelijke grondgebied, de doelstellingen die in de preambule van deze memorie van 
toelichting vervat zijn en die in de daarin opgesomde plannen, verklaringen, intenties en 
akkoorden zijn hernomen, niet kunnen worden bereikt. In dit geval zullen ook de perverse 
gevolgen blijven voortbestaan van het samengaan van aparte lokale reglementeringen met 
soms onverklaarbare verschillen van gemeente tot gemeente, het probleem van de 
parkeerverschuiving naar een andere gemeente en het oneerlijke aspect van de parkeerkaarten 
toegekend aan bewoners van straten gelegen in de onmiddellijke omgeving van de 
gemeentegrenzen. 
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 Het zijn dus duidelijk de doelstellingen van algemeen belang en de nood aan globale 
beheersmiddelen inzake mobiliteit en parkeren die de tussenkomst van het gewest in deze 
aangelegenheid verantwoorden alsook bijgevolg de beperking die voortaan aan de gemeenten 
in deze wordt opgelegd, zelfs al streeft de hervorming naar een samenwerking tussen de 
verschillende bestuursniveaus met het oog op het openbaar belang. Maar omwille van de 
hierboven aangehaalde redenen dient de samenwerking op gewestniveau te worden gebracht » 
(ibid.). 
 

 B.13.1.  Rekening houdend met het feit dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wat 

betreft de wegen op zijn grondgebied, specifieke kenmerken vertoont, namelijk hun grote 

interpenetratie in een dichtbevolkte stedelijke omgeving en op een beperkt grondgebied, 

kunnen door de gemeenten ter zake aangenomen uiteenlopende reglementeringen nadelen met 

zich meebrengen zoals die welke zijn beschreven in de in B.12 aangehaalde memorie van 

toelichting. Er kan derhalve worden aangenomen dat de parkeerreglementering voor de 

Brusselse ordonnantiegever een maatregel kan zijn die noodzakelijk is voor de uitoefening 

van zijn bevoegdheid inzake beheer van de wegen, om de door hem bepaalde doelstellingen te 

bereiken, rekening houdend met de bijzondere situatie waarin de negentien gemeenten van het 

Gewest zich bevinden. 

 

 De weerslag die de maatregel kan hebben op de bevoegdheid van de federale wetgever is 

bovendien marginaal vermits hij beperkt is tot de gevallen waarin de gemeenten in hun 

aanvullend verkeersreglement ervoor hebben gekozen een parkeerbelasting te heffen. 

 

 B.13.2.  Daaruit volgt dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevoegd is, krachtens 

artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, en gelet op het feit dat de voorwaarden voor de toepassing van 

artikel 10 van dezelfde bijzondere wet zijn vervuld, om de bevoegdheid van de gemeenten 

voor het invoeren van een parkeerbelasting te beperken. 

 

 B.14.  Zoals het Hof in B.7 heeft aangegeven, kunnen de gemeenten eveneens opteren 

voor het invoeren, niet van een parkeerbelasting, maar van een retributie in het kader van de 

aanvullende verkeersreglementen. Het Hof moet bijgevolg nog nagaan of het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest bevoegd is om de bevoegdheid van de gemeenten te beperken om de 

heffing van een parkeerretributie vast te leggen. 
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 B.15.1.  De bestreden ordonnantie vestigt een retributie ten laste van de bestuurder van 

het voertuig of de persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven, voor het gebruik van 

een parkeerplaats in een gereglementeerde zone in de zin van de ordonnantie (artikel 37). De 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt gemachtigd het bedrag van die retributie te bepalen 

binnen de minimum- en maximumgrenzen die door de ordonnantie zelf worden vastgesteld 

(artikel 38). 

 

 B.15.2.  Een retributie is de vergoeding van een dienst die de overheid presteert ten 

voordele van de heffingsplichtige individueel beschouwd. Zij heeft een louter vergoedend 

karakter, zodat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs of de waarde van 

de verstrekte dienst en het bedrag dat de heffingsplichtige verschuldigd is. 

 

 Vermits de retributie de tegenprestatie is voor een geleverde overheidsdienst, is zij 

verbonden aan de materiële bevoegdheid van de betrokken overheid. 

 

 B.15.3.  Zoals is aangegeven in B.10.1, zijn de gewesten bevoegd, op grond van artikel 6, 

§ 1, X, eerste lid, 1° en 2°bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, voor het beheer, en meer bepaald voor het vaststellen van het juridisch stelsel 

van de landwegenis, bevoegdheid die eveneens de bevoegdheid inhoudt om het privatieve 

gebruik van het domein van de wegenis te regelen. De gewesten zijn eveneens bevoegd, op 

grond van artikel 173 van de Grondwet, om een retributie op te leggen voor de dienst die in 

het kader van de in het geding zijnde ordonnantie is verstrekt. 

 

 B.15.4.  Er dient te worden nagegaan of het bedrag dat op grond van de bestreden 

ordonnantie wordt geïnd, als retributie of, zoals de verzoekende partijen beweren, als 

belasting moet worden gekwalificeerd. 

 

 Dienaangaande is in de parlementaire voorbereiding aangegeven : 

 

 « Een retributie is een vergoeding voor een prestatie van de overheid. Uit de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie van 19 november 1954 kan reeds afgeleid worden dat de 
gewestelijke overheid enkel een parkeerretributie kan invoeren wanneer daar een effectieve 
tegenprestatie tegenover staat die niet louter bestaat in het ter beschikking stellen van een 
gedeelte van de openbare weg. Een retributie is verantwoord als de overheid voor ‘ een 
toegevoegde waarde ’ zorgt. Het is duidelijk dat de installatie van parkeerautomaten en de 
controle op het respecteren van de parkeertijden bijzondere diensten uitmaken die niet zozeer 
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voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van de overheid voor openbare rust en veiligheid 
maar wel uit de bekommernis om de noodzakelijke roulatie van voertuigen te 
bewerkstelligen. Door de parkeertijd te beperken en de controle en de naleving van de aldus 
bepaalde limieten te waarborgen zodat de voertuigen roteren en alle gebruikers toegang 
krijgen tot een per definitie beperkt aantal parkeerplaatsen op de openbare weg, levert de 
bevoegde overheid aldus een specifieke prestatie die buiten haar eigenlijke wettelijke 
verplichtingen valt en die bijgevolg een retributie kan rechtvaardigen. In de rechtsleer wordt 
bevestigd dat de heffing van een retributie gerechtvaardigd wordt door de bijzondere controle- 
en toezichtskosten voor het specifieke gebruik dat van de openbare weg gemaakt wordt. 
 
 Om verschillende redenen werd dus voor een retributie en niet voor een gewestelijke 
parkeerbelasting gekozen. Eerst en vooral was er de noodzaak om het Parkeeragentschap 
eigen werkingsmiddelen te geven. Een gewestelijke parkeerbelasting zou hebben geleid tot 
een ingewikkelde financiering van het Parkeeragentschap. De belasting zou immers in de 
algemene inkomsten van het gewest zijn terechtgekomen waarbij een jaarlijkse dotatie aan het 
Parkeeragentschap nodig zou geweest zijn om dit te financieren. Bovendien zou het in dat 
geval onmogelijk geweest zijn voor het Parkeeragentschap om inkomsten over te boeken naar 
de volgende jaren, wat investeringen op middellange en lange termijn zeer ingewikkeld zou 
gemaakt hebben. Juist deze langetermijnvisie is een van de facetten die het Parkeeragentschap 
in het parkeerbeleid moet garanderen. Via de parkeerretributie kunnen deze moeilijkheden 
vermeden worden en de opbrengsten van het parkeerbeleid rechtstreeks aan het 
Parkeeragentschap worden toegewezen. 
 
 Ook blijkt uit een aantal Vlaamse en Waalse voorbeelden dat veel grote en middelgrote 
steden voor de retributie gekozen hebben. Dat dit niet noodzakelijk moet leiden tot een 
uitbesteding van de controle op het gereglementeerd parkeren blijkt uit het succesvolle 
voorbeeld van de stad Brussel. Bovendien is het de wens van de regering om geen nieuwe 
belastingen te creëren. Het is immers een expliciete doelstelling van de regering om de 
belastingsdruk tijdens de lopende legislatuur niet te verhogen. 
 
 Tot slot zijn eenvormige tarieven op het volledige grondgebied van het gewest een van de 
doelstellingen van deze ordonnantie zodat het parkeerbeleid voor elke automobilist 
transparant is. Met één enkele gewestretributie kan deze doelstelling bereikt worden op een 
bindende wijze. Het verleden heeft immers aangetoond dat uniformiteit in Brussel door 
middel van 19 gelijklopende belastings- of retributiereglementen niet te bereiken viel » (Parl. 
St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-498/1, pp. 10-11). 
 

 B.15.5.  Uit de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie en uit de tekst ervan zelf 

blijkt dat het bedrag van de erin vastgestelde vergoeding, gelet op het feit dat het evenredig is 

met de verleende dienst, de tegenprestatie vormt voor een dienst die door het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest wordt verleend, die betrekking heeft op het gebruik op zich van het 

openbaar domein, op de controle op dat gebruik of nog op de oprichting van een 

Parkeeragentschap, met alle opdrachten die eraan worden toevertrouwd. Dat geldt des te meer 

daar de bestreden ordonnantie voor de geldende tarieven minimum- en maximumgrenzen 

vaststelt om de Regering meer flexibiliteit te bieden voor een eventuele aanpassing ervan 

(Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-498/2, p. 19). 
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 B.15.6.  Daaruit volgt dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, doordat het een 

retributie invoert voor het gebruik van een parkeerplaats op de openbare weg en doordat die 

maatregel tot gevolg dat de gemeenten worden verhinderd om nog een parkeerretributie vast 

te leggen in een aanvullend verkeersreglement, in het kader handelt van de bevoegdheden die 

aan dat Gewest worden toegewezen bij artikel 6, § 1, X, eerste lid, 1° en 2°bis, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen 

met artikel 173 van de Grondwet. 

 

 B.16.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 B.17.1.  Het eerste middel in de samengevoegde zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 is 

afgeleid uit de schending van de artikelen 41 en 162 van de Grondwet, alsook van artikel 6, 

§ 1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, al dan 

niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Het tweede middel in de zaak nr. 4753 is afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, 

VIII, eerste lid, 1°, en X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, in samenhang gelezen met de artikelen 41 en 162 van de Grondwet, alsook met 

de bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straatsburg op 

15 oktober 1985 en geratificeerd door België op 25 augustus 2004, met name artikel 4 ervan. 

 

 B.17.2.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden ordonnantie verschillende 

bepalingen te bevatten die de gemeentelijke autonomie tenietdoen op het gebied van het 

beheer van de gemeentewegen, met inbegrip van de kwestie van het betaald parkeren en de 

eraan verbonden belastingen en retributies. 

 

 B.18.1.  Zoals het Hof in B.10.1 heeft aangegeven, heeft de bijzondere wetgever, naar 

aanleiding van de aanneming van artikel 2 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot 

vervollediging van de federale staatsstructuur, eraan herinnerd dat het gemeentelijke 

wegennet in principe een aangelegenheid van gemeentelijk belang is. 

 

 B.18.2.  Het beginsel van lokale autonomie veronderstelt dat de lokale overheden zich 

elke aangelegenheid kunnen toe-eigenen waarvan zij menen dat het tot hun belang behoort en 
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ze kunnen regelen zoals zij dat opportuun achten. Dat beginsel doet echter geen afbreuk aan 

de verplichting van de gemeenten om, wanneer zij optreden op grond van het gemeentelijk 

belang, de hiërarchie der normen in acht te nemen. Daaruit vloeit voort dat wanneer de 

federale Staat, een gemeenschap of een gewest een aangelegenheid regelen die onder hun 

bevoegdheid valt, de gemeenten aan die reglementering zijn onderworpen bij de uitoefening 

van hun bevoegdheid in diezelfde aangelegenheid. Wanneer het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest te dezen optreedt in een van de aangelegenheden bedoeld in de in het geding zijnde 

artikelen, beperkt het daardoor de autonomie van de gemeenten, die zich enkel op die 

domeinen bevoegd kunnen verklaren met inachtneming en ter aanvulling van de gewestelijke 

wetgeving. 

 

 B.18.3.  Het beginsel van lokale autonomie doet evenmin afbreuk aan de bevoegdheid 

van de federale Staat, de gemeenschappen of de gewesten om te oordelen welk het meest 

geschikte niveau is om een aangelegenheid te regelen die hun toekomt. Aldus kunnen die 

overheden aan de lokale besturen de reglementering toevertrouwen van een aangelegenheid 

die beter op dat niveau kan worden geregeld. Zij kunnen tevens oordelen dat een 

aangelegenheid, daarentegen, beter zal worden geregeld op een meer algemeen 

bestuursniveau, met name op een eenvormige manier voor het gehele grondgebied waarvoor 

zij bevoegd zijn, en bijgevolg de lokale overheden verbieden zich die aangelegenheid toe te 

eigenen. 

 

 B.18.4.  De inbreuk op de bevoegdheid van de gemeenten en bijgevolg op het beginsel 

van de lokale autonomie die elk optreden, hetzij positief, hetzij negatief, van de federale Staat, 

de gemeenschappen of de gewesten inhoudt in een aangelegenheid die tot hun bevoegdheid 

behoort, zou enkel strijdig zijn met de in het middel vermelde bepalingen waarbij de 

bevoegdheid van de gemeenten wordt gewaarborgd voor alles wat van gemeentelijk belang is, 

wanneer ze kennelijk onevenredig is. Zulks zou bijvoorbeeld het geval zijn indien ze ertoe 

zou leiden dat aan de gemeenten het geheel of de essentie van hun bevoegdheden wordt 

ontzegd, of indien de beperking van de bevoegdheid niet zou kunnen worden verantwoord 

door het feit dat die beter zou worden uitgeoefend op een ander bevoegdheidsniveau. 

 

 B.19.  Te dezen heeft de Brusselse ordonnantiegever geoordeeld dat het parkeerbeleid 

beter zou worden geregeld op een meer algemeen bestuursniveau dan het lokale niveau, 

omdat anders doelstellingen zoals het bevorderen van het bewonersparkeren in de 
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onmiddellijke omgeving van de woonplaats, het bevorderen van de parkeerrotatie in 

winkelzones, het ontraden en beperken van het langparkeren, het verbeteren van de 

synergieën tussen de publieke en private parkings buiten de openbare weg, het beperken van 

het autoverkeer, of nog ervoor zorgen dat langparkeren buiten de openbare weg plaatsvindt en 

kortparkeren op de openbare weg, niet kunnen worden bereikt (Parl. St., Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-498/1, pp. 2 tot 4 en 6). 

 

 Zoals blijkt uit de in B.12 geciteerde memorie van toelichting, zouden bij ontstentenis 

van optreden van het Gewest problemen blijven bestaan, zoals reglementeringen met 

onverklaarbare verschillen van gemeente tot gemeente, problemen van parkeerverschuiving 

naar een andere gemeente, of nog het oneerlijke karakter van de parkeerkaarten toegekend aan 

bewoners van straten gelegen in de onmiddellijke omgeving van de gemeentegrenzen. De 

doelstellingen verbonden aan een beperking van het verkeer en een beter beheer ervan zouden 

bovendien niet kunnen worden bereikt. 

 

 B.20.  Om de in B.13.1 aangegeven redenen en rekening houdend met de voormelde 

doelstellingen, doet de bestreden ordonnantie niet op onevenredige wijze afbreuk aan het 

beginsel van de lokale autonomie. 

 

 B.21.  De middelen zijn niet gegrond. 

 

 B.22.  De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, verzoekende partij in de zaak nr. 4753, 

leidt een derde middel af uit de schending van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, en X, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen 

met het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in 

besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, met name de 

artikelen 7 en 8 ervan, en met de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma's, omgezet bij de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest van 18 maart 2004. 

 

 De verzoekende partij geeft aan dat de bestreden ordonnantie voorziet in het vaststellen 

van een gewestelijk parkeerbeleidsplan en van gemeentelijke parkeeractieplannen. Zij stelt 

vast dat de ordonnantie een voorafgaand openbaar onderzoek oplegt, maar bekritiseert de 
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ordonnantie in die zin dat zij geen beoordeling oplegt van de gevolgen voor het milieu bij de 

opmaak van die plannen. 

 

 B.23.  Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat het meer bepaald afdeling 2 van de 

hoofdstukken IV en V van de ordonnantie beoogt, die gewijd is aan de procedure voor de 

opmaak van respectievelijk het gewestelijk parkeerbeleidsplan en de gemeentelijke 

parkeeractieplannen. 

 

 B.24.1.  Artikel 14, § 3, 4°, van het voorontwerp van ordonnantie bepaalde dat de 

gemeentelijke parkeeractieplannen « een inventaris [moesten bevatten] van de 

infrastructuurwerken die nodig zijn voor de uitvoering van het actieplan alsook de vaststelling 

van een tijdschema voor de realisatie van deze werken en een raming van de kosten en de 

wijze van financiering ervan ». 

 

 De afdeling wetgeving van de Raad van State had in haar advies over dat voorontwerp 

opgemerkt dat een plan dat zulke infrastructuurwerken voorschrijft binnen het 

toepassingsgebied kon vallen van de richtlijn 2001/42/EG. Artikel 3, lid 2, onder a), van de 

richtlijn verwijst immers naar de projecten die worden opgesomd in de bijlagen I en II bij de 

richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling 

van bepaalde openbare en particuliere projecten, in welke opsomming melding wordt gemaakt 

van stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 

parkeerterreinen. Volgens de Raad van State was het dus aangewezen de procedure voor de 

opmaak van de gemeentelijke parkeeractieplannen aan te vullen teneinde deel te laten 

uitmaken van het toepassingsgebied van de ordonnantie van 18 maart 2004 waarbij de 

richtlijn 2001/42/EG is omgezet (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, 

A-498/1, pp. 68-69). 

 

 B.24.2.  In de memorie van toelichting van de bestreden ordonnantie wordt gepreciseerd 

dat het gewestelijk parkeerbeleidsplan een informatief onderdeel bevat met, op basis van een 

bestaande analyse, de doelstellingen die de gewestelijke en gemeentelijke actoren moeten 

volgen. Ook is er een reglementair onderdeel dat onder meer het maximaal toegelaten aantal 

parkeerplaatsen op de openbare weg op het volledige gewestelijke grondgebied bepaalt alsook 

het aantal parkeerplaatsen per gereglementeerde zone en de gekozen eenvormige signalisatie, 

met inachtneming van de algemene regels die op federaal niveau zijn vastgesteld. 
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 De parkeerplannen die door de gemeenten worden vastgesteld voor de gewest- en 

gemeentewegen gelegen op hun grondgebied, moeten het gewestelijk parkeerbeleidsplan 

operationaliseren door een analyse van de te bereiken doelstellingen, de inrichting en 

uitrusting van de parkeerzones, de organisatie van de controlewijzen en -middelen en de 

inning van eventuele parkeerretributies (ibid., p. 7). 

 

 B.24.3.  Naar aanleiding van de opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van 

State staat het volgende te lezen in de memorie van toelichting : 

 

 « De regering vindt het […] buitenmaats om een beoordeling van de gevolgen op te 
leggen in het kader van de opmaak van een gemeentelijk parkeeractieplan, terwijl de 
infrastructuurwerken die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke plannen, verre van 
systematisch, daarentegen marginaal zullen lijken » (ibid., p. 9). 
 

 Om die reden werd de verwijzing naar de infrastructuurwerken, zoals zij oorspronkelijk 

was opgenomen in artikel 14, § 3, 4°, van het voorontwerp van ordonnantie, geschrapt. 

 

 B.24.4.  Er dient nog te worden onderstreept dat onder de opdrachten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Parkeeragentschap die zijn opgesomd in artikel 29 van de ordonnantie, 

onder 7° wordt vermeld « de bouw, de aankoop of de huur, alsook de organisatie, het beheer 

en de controle van alle publieke parkings die eigendom zijn van het Gewest, die het Gewest in 

concessie heeft of rechtstreeks beheert, of dit nu transitparkings zijn of niet ». In het tweede 

lid van dezelfde bepaling wordt de Regering ermee belast de regels te bepalen betreffende de 

uitoefening van die bevoegdheden. 

 

 B.25.  De bestreden ordonnantie doet op geen enkele wijze afbreuk aan de ordonnantie 

van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en 

programma’s. Artikel 17, § 2, tweede lid, van die laatste ordonnantie bepaalt overigens dat zij 

van toepassing is op alle plannen en programma’s die door geen enkel wettelijk, verordenend 

of bestuursrechtelijk instrument aan een voorafgaande beoordeling van hun milieueffecten 

worden onderworpen die vergelijkbaar is met die waarin de artikelen 4 tot 6 voorzien. 

 

 Indien bij de opmaak van het gewestelijk parkeerbeleidsplan of van een gemeentelijk 

parkeeractieplan zou blijken dat het om een plan gaat, bedoeld in artikel 5, § 1, van die 
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ordonnantie, dan zal een dergelijk plan het voorwerp dienen uit te maken van een 

milieubeoordeling overeenkomstig de vereisten van die ordonnantie. Indien zou blijken dat 

het om een plan gaat zoals bedoeld in artikel 5, §§ 2 of 3, van die ordonnantie, zal de 

Regering, na een onderzoek geval per geval, moeten bepalen of aan het plan aanzienlijke 

milieueffecten kunnen zijn verbonden, en in bevestigend geval, zal een 

milieueffectbeoordeling zijn vereist. 

 

 Die bepalingen waarborgen de inachtneming van artikel 7 van het Verdrag van Aarhus 

van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang 

tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en van de richtlijn 2001/42/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen 

voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s. 

 

 Wat artikel 8 van het voormelde Verdrag van Aarhus betreft, volstaat het op te merken 

dat, in de veronderstelling dat die bepaling te dezen van toepassing zou zijn, de artikelen 10 

tot 13 en de artikelen 15 tot 21 van de bestreden ordonnantie tegemoetkomen aan de vereisten 

van die bepaling, respectievelijk wat het gewestelijk parkeerbeleidsplan en het gemeentelijk 

parkeeractieplan betreft. 

 

 B.26.  Het middel is niet gegrond. 

 

 B.27.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 leiden een vierde 

middel af uit de schending, door artikel 25, § 2, van de bestreden ordonnantie, van de 

artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 27, van de Grondwet. 

 

 B.28.1.  Artikel 27 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve 
maatregel worden onderworpen ». 
 

 B.28.2.  Artikel 25 van de bestreden ordonnantie bepaalt : 

 

 « § 1.  Om de door deze ordonnantie vastgelegde doelstellingen te bereiken, wordt er een 
naamloze vennootschap naar publiek recht met rechtspersoonlijkheid opgericht onder de 
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benaming ‘ Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap ’, hierna genoemd het 
Parkeeragentschap en belast met de opdrachten vermeld in afdeling 5. 
 
 Het Parkeeragentschap is onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen, onder 
voorbehoud van de bepalingen van deze ordonnantie of van zijn statuten. 
 
 Het heeft zijn zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 De Regering keurt de eerste statuten van het Parkeeragentschap goed en kan haar 
benaming wijzigen. 
 
 Elke latere wijziging van de statuten door de algemene vergadering wordt door de 
Regering goedgekeurd op voorstel van de minister van Mobiliteit. 
 
 § 2.  Het minimumkapitaal van het Parkeeragentschap wordt vastgesteld door de 
Regering. Het door het Gewest onderschreven kapitaal bedraagt minstens 81 %. Alle 
gemeenten van het Gewest kunnen het kapitaal onderschrijven, elkeen met een maximum van 
1 %. Elk aandeel geeft recht op één stem. De rechten verbonden aan de aandelen in het bezit 
van het Gewest worden uitgeoefend door de vertegenwoordigers van de Regering. 
 
 […] ». 
 

 B.29.  Paragraaf 2 van de genoemde bepaling wordt in die zin bekritiseerd dat hij de 

negentien gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op identieke wijze behandelt 

wat betreft hun aandeel in het kapitaal van het Parkeeragentschap, terwijl zij zich ten aanzien 

van het op het grondgebied van het Gewest geldende parkeerbeleid in wezenlijk verschillende 

situaties bevinden, met name wegens de omvang van hun respectieve grondgebied, de aard, 

de dichtheid en de bestemming van wat op hun grondgebied is gebouwd, het soort van 

activiteit dat op hun grondgebied wordt uitgeoefend, en nog andere criteria. 

 

 B.30.  In de memorie van toelichting van de bestreden ordonnantie wordt gepreciseerd 

dat de gemeenten op vrijwillige basis al dan niet kunnen deelnemen aan het kapitaal van het 

Parkeeragentschap, aan de algemene vergadering van de aandeelhouders en aan de raad van 

bestuur ervan (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-498/1, p. 24). 

 

 Zoals de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erop wijst in haar memorie, is de bij de 

bestreden bepaling vastgestelde grens voor deelname van de gemeenten aan het kapitaal van 

het Agentschap een maximumgrens. Deze kan worden aangepast bij het opstellen van de 

statuten van het Parkeeragentschap teneinde rekening te houden met de kenmerken van de 

deelnemende gemeenten, die door de verzoekende partijen zijn beschreven. 
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 B.31.  Het middel is niet gegrond. 

 

 B.32.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 4754, 4755 en 4756 leiden een vijfde 

middel af uit de schending, door artikel 44 van de bestreden ordonnantie, van de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 16 ervan en met artikel 1 

van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.33.1.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en 
met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van 
het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 B.33.2.  Artikel 44 van de bestreden ordonnantie bepaalt : 

 

 « In afwijking van artikel 40 van deze ordonnantie, moeten de gemeenten die, op de datum 
van inwerkingtreding van deze ordonnantie, via een contract betreffende de controle op het 
parkeren op hun grondgebied gebonden zijn aan een privaatrechtelijke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, er een eind aan stellen zodat zijzelf of het Parkeeragentschap deze controle 
kunnen uitoefenen binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze ordonnantie, met inbegrip 
van de gevallen waarin de uitvoeringstermijn van de concessie of van de overeenkomst tot 
onderaanneming deze termijn van vijf jaar overschrijdt. In dit geval, moet de gemeente de 
overeenkomst opzeggen zodat zijzelf of het Parkeeragentschap de controle op het parkeren op 
haar grondgebied binnen de voorgeschreven termijn kan uitoefenen. 
 
 Vanaf de inwerkingtreding van deze ordonnantie, kunnen de gemeenten geen contracten 
meer sluiten met betrekking tot de controle op het parkeren op hun grondgebied in de zin van het 
eerste lid ». 
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 B.34.  De voormelde bepaling wordt verweten op onevenredige wijze afbreuk te doen aan 

de patrimoniale belangen van de gemeenten die de overeenkomsten tot onderaanneming moeten 

opzeggen die zij met derden voor een termijn langer dan vijf jaar zouden hebben gesloten. Die 

gemeenten zouden immers worden verplicht bijzonder zware financiële lasten te dragen wegens 

de vergoeding van de concessiehouder voor het geleden verlies en de inkomstenderving die 

voortvloeien uit de vroegtijdige opzegging van de genoemde overeenkomsten, terwijl de 

ordonnantie in geen enkel overgangsmechanisme heeft voorzien. 

 

 B.35.1.  In de memorie van toelichting van de bestreden ordonnantie wordt die bepaling als 

volgt verantwoord : 

 

 « Bepaalde gemeenten hebben gekozen voor de concessie of onderaanneming om de 
controle, op de openbare weg, op de naleving van hun reglementen die een parkeerretributie op 
hun grondgebied invoeren, toe te vertrouwen aan privaatrechtelijke personen. 
 
 Zoals bovendien reeds uitdrukkelijk geformuleerd en om de eenvormigheid van het door de 
ordonnantie ingevoerde systeem te waarborgen, waarbij rekening moet gehouden worden met 
het karakter van gewestelijke parkeerretributie bij het betaald parkeren, zonder de talrijke 
problemen aan te halen die ontstaan zijn door een beroep te doen op privébedrijven, dient de 
opdracht inzake controle en inning van deze retributie terug te gaan naar de overheid. 
 
 Dit artikel verplicht logischerwijze de gemeenten, die nog zouden verbonden zijn door 
dergelijke overeenkomsten met privaatrechtelijke personen, er een eind aan te stellen binnen een 
termijn van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van de ordonnantie. Dankzij deze ruime termijn 
zouden de gemeenten met dergelijke verbintenissen een einde moeten kunnen stellen aan de 
gesloten overeenkomsten en deze niet meer verlengen. 
 
 In de veronderstelling dat er overeenkomsten van een langere termijn bestaan, zal de 
gemeente een evenwichtige oplossing moeten vinden, eventueel met de steun van het 
Parkeeragentschap, om binnen de voorgeschreven termijn een einde te kunnen stellen aan de 
overeenkomst. Het spreekt voor zich dat de samenwerking met het Parkeeragentschap zal 
afhangen van de houding die de gemeente aanneemt en van het moment waarop de 
overeenkomsten werden gesloten. Na kennisneming van de inhoud van dit ontwerp zou het 
onbegrijpelijk zijn dat een gemeente zich nog verbindt door dit soort akkoorden, op zijn minst 
voor een lange duur » (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-498/1, p. 33). 
 

 B.35.2.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de gemeente Koekelberg de enige 

gemeente is die gebonden is aan een concessieovereenkomst van zestig jaar met de 

vennootschap Cityparking, terwijl de andere gemeenten slechts voor vrij korte perioden van 

maximum vijf jaar gebonden zijn (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, 

A-498/2, p. 20). 
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 B.36.1.  De bepaling die in het middel wordt bestreden, voorziet in een termijn van vijf jaar 

om de gemeenten toe te laten een einde te maken aan de contracten die hen aan een 

privaatrechtelijke rechtspersoon binden. 

 

 B.36.2.  Op grond van artikel 45, tweede lid, kan een individuele overeenkomst tussen het 

Parkeeragentschap en gemeenten ook de overname regelen, door het Parkeeragentschap, van 

alle bestaande concessieovereenkomsten tussen de gemeente en een privépartner, alsook de 

overdracht van alle reeds door de gemeente geplaatste parkeerautomaten. Een dergelijke 

overeenkomst biedt de mogelijkheid de patrimoniale rechten te regelen van de gemeenten die 

die concessieovereenkomsten vroegtijdig moeten opzeggen. 

 

 Indien een dergelijke overeenkomst niet zou worden gesloten, of deze aangelegenheid, 

meer in het algemeen, niet tot voldoening van de patrimoniale rechten van de betrokken 

gemeenten zou worden geregeld, zouden zij niet langer binnen de termijn van vijf jaar na de 

inwerkingtreding van de ordonnantie kunnen voldoen aan de verplichting opgelegd in 

artikel 44, eerste lid. 

 

 Artikel 44, laatste lid, bepaalt dat bij het niet-behalen door de gemeente van de 

doelstellingen bedoeld in het eerste lid of het naleven van het verbod bedoeld in het tweede 

lid, de Regering elke maatregel om deze doelstellingen te bereiken of om dit verbod te doen 

naleven, bij gemotiveerd besluit kan nemen. De betrokken gemeente beschikt alsdan over de 

mogelijkheid om bij het bestrijden van dat besluit haar patrimoniale rechten te laten gelden en 

die in voorkomend geval bij de burgerlijke rechter af te dwingen, onverminderd de 

mogelijkheid om het Gewest tot vrijwaring te dagvaarden in elk rechtsgeding dat de 

gemeente, tot voldoening van haar verplichtingen vervat in artikel 44, eerste lid, zou moeten 

instellen met betrekking tot de overeenkomst die zij voorheen met een privaatrechtelijke 

natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gesloten. 

 

 B.37.  Rekening houdend met het voorgaande, is het middel niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de beroepen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4773 

 
 

Arrest nr. 90/2010 
van 29 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4 van de wet van 22 juli 2009 houdende 

verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele 

motorbrandstoffen, ingesteld door Eric Watteau. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 september 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 september 2009, heeft Eric Watteau, 
wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du Grand Sart 32, beroep tot vernietiging 
ingesteld van artikel 4 van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van 
biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2009, tweede editie). 
 
 De vordering tot schorsing van dezelfde wetsbepaling, ingesteld door dezelfde 
verzoekende partij, is verworpen bij het arrest nr. 204/2009 van 23 december 2009, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2010. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  de verzoekende partij, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. J. Moens loco Mr. J.-F. De Bock, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het onderwerp van het beroep tot vernietiging 
 
 A.1.  In zijn verzoekschrift vordert Eric Watteau de vernietiging van artikel 4 van de wet van 22 juli 2009 
« houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele 
motorbrandstoffen » - en « in bijkomende orde, van […] elk daaraan verbonden artikel ». 
 
 In zijn memorie van antwoord wenst hij vervolgens de draagwijdte van zijn beroep te wijzigen door de 
« aangepaste vernietiging » van die bepaling te vorderen teneinde « de onvolmaakte […] minimalistische 
duurzaamheidscriteria opgenomen in de wet van 22 juli 2009 te behouden ». 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 
 
 Wat het belang betreft 
 
 A.2.1.  Eric Watteau verantwoordt zijn belang bij het vorderen van de vernietiging van artikel 4 van de wet 
van 22 juli 2009 door het gegeven dat die bepaling hem zou beletten de brandstoftank van zijn voertuig te vullen 
met brandstof die niet met agrobrandstoffen is vermengd. 
 
 Hij formuleert verschillende beschouwingen om het persoonlijke karakter van zijn belang aan te tonen. Hij 
onderstreept dat hij beschikt over een voertuig omdat hij in een landelijk gebied van de provincie Waals-Brabant 
woont waar geen goed aanbod van openbaar vervoer aanwezig is. Hij verwijst ook naar het recht op een 
daadwerkelijk beroep gedefinieerd in artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij 
voert aan dat zijn geloofsovertuiging hem ertoe verplicht zijn financiële middelen aan te wenden om de 
hongerigen te helpen, wier aantal toeneemt wegens de productie van agrobrandstoffen. Hij voert ook zijn recht 
op voeding aan, dat van zijn gezin en zijn nageslacht, waarbij hij niet zeker is dat hij en zijn gezin nog voedsel 
zullen kunnen kopen wanneer die productie van agrobrandstoffen de prijzen van voedingsmiddelen fors zal 
hebben doen toenemen. Hij uit ook zijn bezorgdheid over de negatieve gevolgen van het gebruik van 
agrobrandstoffen voor zijn gezondheid en de gezondheid van zijn gezin. 
 
 De verzoeker is van mening dat zijn beroep geen actio popularis is, daar het de uitoefening zou vormen van 
zijn recht op een eerlijk proces gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens. Hij preciseert dat de verplichting om agrobrandstoffen te vermengen met fossiele brandstoffen, zijn 
toegang tot « zuivere brandstoffen » belemmert en dus afbreuk doet aan zijn recht om voor brandstoffen een 
koopovereenkomst te sluiten die in overeenstemming is met zijn geloofsovertuiging. 
 
 Eric Watteau zet vervolgens uiteen dat zijn belang bij het vorderen van de vernietiging van de voormelde 
wetsbepaling actueel is. Hij voert aan dat de « wet tot verplichte vermenging » hem rechtstreeks schade 
berokkent doordat hij ertoe verplicht is gebruik te maken van zijn voertuig om naar zijn werk in Brussel te gaan. 
 
 Hij verklaart ook dat zijn belang gewettigd is. Hij onderstreept dat de Staat niet kan oordelen over de 
rechtmatigheid van zijn overtuiging. Daarnaast merkt hij op dat de wet van 22 juli 2009 de eerste Belgische 
norm is die hem de mogelijkheid biedt een « persoonlijk beroep » in de zin van artikel 6.1 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens in te stellen, daar de wet van 22 juli 2009, in tegenstelling tot de Europese 
richtlijnen of de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen, persoonlijk en rechtstreeks op hem 
betrekking heeft. 
 
 A.2.2.  Eric Watteau zet vervolgens uiteen dat zijn belang bij het vorderen van de vernietiging van artikel 4 
van de wet van 22 juli 2009 ook voortvloeit uit zijn recht op het leven zoals gewaarborgd bij artikel 2 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en uit het verbod van onmenselijke of vernederende 
behandelingen vervat in artikel 3 van hetzelfde Verdrag. Hij voert aan dat het gebruik van landbouwproducten 
voor de productie van agrobrandstoffen het niet mogelijk zal maken zijn honger en die van de hongerigen op 
onze planeet weg te nemen. 
 
 Hij uit ook zijn vrees in verband met de toekomstige schending van zijn recht gevrijwaard te zijn tegen 
honger, vervat in artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. 
 
 A.3.  De Ministerraad betwist het belang van de verzoeker om de vernietiging te vorderen van artikel 4 van 
de wet van 22 juli 2009, daar tussen die bepaling en de persoonlijke situatie van de verzoeker geen voldoende 
geïndividualiseerd en rechtstreeks verband bestaat. 
 
 Hij is van mening dat de verzoeker niet aantoont hoe hij rechtstreeks en ongunstig door de bestreden 
bepaling zou kunnen worden geraakt en dat het belang dat hij aanvoert, niet onderscheiden is van het belang van 
iedere persoon bij de naleving van de mensenrechten. 
 
 De Ministerraad merkt op dat de verzoeker niet aantoont hoe de bestreden bepaling zijn persoonlijk recht 
op voeding zou kunnen schenden. Hij merkt op dat, zelfs indien zou worden aangetoond dat de bestreden 
bepaling een forse prijsstijging van de voedingsmiddelen zou teweegbrengen, niet is aangetoond dat de 
verzoeker en zijn gezin zich niet meer zullen kunnen voeden. Hij kwalificeert het door die laatstgenoemde 
aangevoerde belang bijgevolg als hypothetisch. 
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 De Ministerraad verwijst naar het arrest nr. 110/99 van 14 oktober 1999 en voert ten slotte aan dat de 
afkeuring van een wet om redenen die verband houden met de morele waarden of met gevoelens, niet volstaat 
om een belang aan te tonen bij het vorderen van de vernietiging van die wet voor het Hof. 
 
 
 Wat betreft de naleving van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
 
 A.4.  De Ministerraad is van mening dat het verzoekschrift, daar het de door de bestreden bepaling 
geschonden regels niet aangeeft, geen enkel middel bevat en hem dus belet een nuttige verdediging voor te 
stellen. 
 
 Hij voert aan dat de verzoeker niet preciseert welke bepaling van het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten door de bestreden bepaling zou zijn geschonden, noch in welke zin die 
laatste onverenigbaar zou zijn met dat Verdrag. Bovendien merkt hij op dat het Hof niet bevoegd is om zich uit 
te spreken over een rechtstreekse schending van dat Verdrag. 
 
 De Ministerraad is van mening dat de argumentatie in verband met een vermeende discriminatie ten 
aanzien van artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens dermate vaag is dat die niet als een 
middel kan worden gekwalificeerd. Hij is van oordeel dat de verzoeker de verschillend behandelde categorieën 
van personen - de « nadenkenden van de consumptiemaatschappij » en de « onnadenkenden van de 
consumptiemaatschappij » - onvoldoende nauwkeurig definieert. 
 
 A.5.  Eric Watteau legt in zijn memorie van antwoord uit wie volgens hem de « nadenkenden van de 
consumptiemaatschappij » en de « onnadenkenden van de consumptiemaatschappij » zijn. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.6.1.  De verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat de bestreden bepaling afbreuk doet aan zijn 
vrijheid van geweten, gewaarborgd bij artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Hij is 
van mening dat de bestreden bepaling hem het recht ontneemt zich een goed te verschaffen dat te verzoenen valt 
met zijn « geweten in zijn diepste overtuigingen ». 
 
 Hij stelt eveneens dat de bestreden bepaling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel gewaarborgd bij de 
Grondwet en bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, omdat zij, door hem te beletten een 
brandstof te kopen die niet met agrobrandstoffen is vermengd, hem discrimineert ten opzichte van de 
« onnadenkenden van de consumptiemaatschappij ». 
 
 In het algemeen is hij van mening dat de aardoliemarkt op zodanige wijze moet zijn georganiseerd dat die 
hem toelaat in België gemakkelijk een aantal distributeurs van aardolieproducten te vinden om zo persoonlijk 
brandstoffen te kunnen kopen die niet met agrobrandstoffen zijn vermengd. Bij wijze van vergelijking merkt hij 
op dat, enerzijds, de Staat de bevolking nooit ertoe zal verplichten bepaalde soorten vlees te eten, uit eerbied 
voor ieders geloofsovertuiging, en, anderzijds, de elektriciteitsmarkt het de geïnteresseerden vandaag mogelijk 
maakt « groene elektriciteit » te kopen, in overeenstemming met hun ecologische overtuigingen. 
 
 A.6.2.  De verzoeker preciseert dat de agrobrandstoffen hem een onbehaaglijk gevoel geven en volkomen 
indruisen tegen zijn geweten om economische, sociale, politieke of « geostrategische », religieuze, juridische, 
financiële, humanitaire, ecologische en syndicale redenen. Hij preciseert dat hij een « multidisciplinair geweten » 
heeft. 
 
 In dat verband legt hij uit dat het gebruik van dergelijke brandstoffen op de wereldmarkt van de 
landbouwproducten leidt tot een stijging van de prijzen van producten die normaal voor voeding zijn bestemd, 
waardoor de voedselvoorziening van de armsten in de ontwikkelingslanden in het gedrang kan komen. Hij 
verwijst in dat opzicht naar een verslag dat de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties op de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties op 8 september 2008 heeft voorgesteld over het recht op voeding. 
 
 Vervolgens herinnert hij aan het heilige karakter van voeding, zoals erkend door verschillende 
geloofsovertuigingen. Hij verwijst naar zijn christelijke overtuiging en preciseert dat zijn geweten ook « oosters, 
boeddhistisch » is. 
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 De verzoeker voert ook aan dat de agrobrandstoffen indruisen tegen zijn « geweten op het vlak van de 
rechten van de mens » - dat moet blijken uit een plechtige belofte, zijn openbare stellingname en een diploma 
van gespecialiseerde studies over dat onderwerp -, hoofdzakelijk in zoverre die brandstoffen het recht op 
voeding van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, gewaarborgd bij het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, gedaan te New York op 19 december 1966, ernstig aantasten. Hij 
onderstreept dat dat recht in se verbonden is aan de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst beschermd bij 
artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Voorts geeft hij aan dat hij is opgegroeid in een gezin dat tijdens de tweede wereldoorlog met ontbering is 
geconfronteerd en het ongehoord vond voedsel weg te gooien terwijl elders veel mensen honger leden. 
 
 Als pacifist uit de verzoeker bovendien zijn vrees voor wraak- en haatgevoelens van uitgehongerde 
bevolkingen ten aanzien van een westerse maatschappij die voedsel gebruikt om voertuigen te doen rijden. Hij 
voert ook aan dat het bestaan van één miljard hongerigen niet te verzoenen valt met zijn humanitair geweten. 
 
 Hij leidt tevens een argument af uit resolutie nr. 1667 (2009) aangenomen op 30 april 2009 door de 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (« Productie van voedsel of van brandstoffen ») om aan te 
geven dat de vervuilende gevolgen van het gebruik van sommige agrobrandstoffen op het vlak van de 
volksgezondheid grotere problemen kunnen veroorzaken dan die welke voortvloeien uit het gebruik van 
klassieke brandstoffen. 
 
 Daarnaast merkt de verzoeker op dat de stijging van de prijs van voedingsproducten als gevolg van het 
gebruik van agrobrandstoffen de niet-gouvernementele organisaties die strijden tegen de honger in de wereld, 
ertoe zal brengen aan hem meer financiële hulp te vragen. 
 
 Ten slotte betreurt hij de « submenselijke » omstandigheden waarin de landbouwers in de 
ontwikkelingslanden moeten oogsten voor de productie van agrobrandstoffen. 
 
 A.7.1.  De Ministerraad onderscheidt twee middelen in het verzoekschrift van Eric Watteau. 
 
 A.7.2.  Hij is van mening dat een eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 11 van het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, gedaan te New York op 19 december 
1966. 
 
 Hij stelt dat niet is aangetoond dat de agrobrandstoffen leiden tot een stijging van de voedselprijzen die op 
zich het recht op voeding van de zwakste bevolkingsgroepen ernstig aantast. Hij verklaart dat studies de 
pertinentie van de stellingen van de verzoeker ontkrachten en dat het thans niet mogelijk is de gevolgen van het 
gebruik van agrobrandstoffen voor de prijzen van landbouwproducten op de internationale markten te evalueren. 
Hij merkt op dat de Europese overheden niettemin een geleidelijke en beperkte invoering van de biobrandstoffen 
verdedigen. De Ministerraad betwist de lezing die de verzoeker maakt van de opmerkingen van de speciaal 
rapporteur van de Verenigde Naties over het recht op voeding. Ten slotte voert hij een advies aan dat de 
Commissie voor economische aangelegenheden en ontwikkeling van de Parlementaire Assemblee van de Raad 
van Europa op 6 februari 2009 heeft verstrekt (« Productie van voedsel of van brandstoffen »). 
 
 Op de bewering van de verzoeker dat de agrobrandstoffen niet verenigbaar zijn met zijn geloofsovertuiging, 
antwoordt de Ministerraad dat het Hof niet bevoegd is om de verenigbaarheid van een wet met morele of 
religieuze regels te onderzoeken. 
 
 De Ministerraad voegt eraan toe dat de wet van 22 juli 2009 een Europees doel van bescherming van het 
milieu nastreeft. Hij merkt ook op dat het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer ertoe strekt de 
afhankelijkheid van de Europese Unie op het vlak van energie van de mondiale markten te beperken. Hij leidt 
hieruit af dat een vernietiging van de bestreden bepaling de naleving, door België, van zijn Europese 
verbintenissen in het gedrang zou brengen en afbreuk zou doen aan het fundamenteel recht op een gezond 
leefmilieu. 
 
 A.7.3.  De Ministerraad is van mening dat een tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 9 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de bestreden bepaling een discriminatie zou 
invoeren tussen de « nadenkenden van de consumptiemaatschappij » en de « onnadenkenden van de 
consumptiemaatschappij ». 
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 Hij voert aan dat het verzoekschrift de categorieën van personen die met elkaar moeten worden vergeleken, 
niet nauwkeurig identificeert en dat, ook al acht het Hof die categorieën identificeerbaar, zij niet vergelijkbaar 
zijn. 
 
 In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat, zelfs indien het aangeklaagde verschil in behandeling 
bestond, dat verschil redelijk verantwoord zou zijn door het doel dat met de wet van 22 juli 2009 wordt 
nagestreefd, namelijk het voortzetten van het milieubeleid van de Europese Unie ter bevordering van het gebruik 
van biobrandstoffen in het vervoer. Hij verwijst in dat opzicht naar de overwegingen van de richtlijn 2003/30/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 « ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of 
andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer ». Vervolgens voert hij aan dat de bescherming van het 
leefmilieu beperkingen kan verantwoorden van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, op voorwaarde 
dat die beperkingen, zoals dat te dezen het geval is, geen afbreuk doen aan het billijke evenwicht tussen het 
algemeen belang en de bescherming van de fundamentele rechten van het individu. 
 
 Ten slotte is de Ministerraad van mening dat de discriminatie in het genot van de rechten gewaarborgd bij 
de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en bij artikel 11 van het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, discriminatie die door de verzoeker wordt 
aangevoerd, onbestaande is of op zijn minst louter hypothetisch is, vermits het gebruik van biobrandstoffen niet 
ertoe zal leiden dat de Belgische bevolking voedsel wordt ontnomen. 
 
 A.8.1.  In zijn memorie van antwoord onderscheidt Eric Watteau twee middelen die elk zijn afgeleid uit de 
schending van artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.8.2.  In verband met het eerste van die middelen haalt de verzoeker in de eerste plaats verschillende 
uittreksels aan uit het voormelde verslag van 8 september 2008, opgesteld door de speciaal rapporteur van de 
Verenigde Naties over het recht op voeding. Hij leidt hieruit af dat de Belgische overheid ertoe verplicht is 
afstand te nemen van een beleid dat negatieve gevolgen heeft voor het recht op gepaste voeding. Hij onderstreept 
onder meer dat in dat verslag wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de agrobrandstoffen ten behoeve van 
het vervoer niet houdbaar is en, indien die niet wordt gecontroleerd, afbreuk zal doen aan het recht op voeding. 
De verzoeker leidt uit dat verslag ook af dat de nationale overheden ervoor moeten zorgen dat de privéactoren 
het recht op voeding niet in het gedrang brengen. Hij voegt eraan toe dat, volgens het Comité van de 
economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties, de bepalingen van het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten werkelijke juridische verplichtingen vormen. Hij verwijst ook 
naar de literatuur in verband met de economische, sociale en ecologische schade veroorzaakt door het gebruik 
van agrobrandstoffen. 
 
 Hij legt uit dat de voormelde resolutie aangenomen op 30 april 2009 door de Parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa de relevantie van de overwegingen waarop de voormelde richtlijn van 8 mei 2003 steunt, in 
het geding brengt. Hij leidt uit die resolutie af dat de bestreden maatregel niet kan worden verantwoord door een 
dwingende sociale behoefte. 
 
 Daarnaast voert hij aan dat noch de richtlijn van 8 mei 2003, noch de richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 « ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG » 
de lidstaten van de Europese Unie ertoe verplichten het gebruik van agrobrandstoffen te bevorderen. In verband 
met die eerste richtlijn verwijst de verzoeker naar een arrest uitgesproken op 10 september 2009 door het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (C-201/08, Plantanol GmbH & Co. KG), waaruit hij afleidt dat de productie 
van agrobrandstoffen een nationaal onderwerp is dat een nationale juridische oplossing kan krijgen. De 
verzoeker verwijst naar het verslag van de Commissie voor milieu, landbouw en territoriale aangelegenheden 
van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, dat aan de basis ligt van de voormelde resolutie van 
30 april 2009, en is van mening dat het gebruik van agrobrandstoffen het leefmilieu aantast. Hij meent dat het 
aan de nationale overheden staat het leefmilieu op een andere manier te beschermen dan door de bevordering van 
agrobrandstoffen, die aan de oorsprong ligt van de ondervoeding van miljoenen mensen in de wereld. Hij 
onderstreept dat artikel 2 van het Vierde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens het de nationale overheden in die context mogelijk maakt het autoverkeer te beperken. 
 
 A.8.3.  In verband met het « tweede middel », eveneens afgeleid uit de schending van artikel 9 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, voert de verzoeker in de eerste plaats aan dat de bestreden 
bepaling afbreuk doet aan zijn vrijheid om zijn godsdienst of zijn overtuiging te belijden, om redenen die niet 



 7

verenigbaar zijn met de in artikel 9.2 van dat Verdrag opgesomde doelstellingen. Hij verwijst naar een arrest van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 27 juni 2000 (Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk). 
 
 De verzoeker preciseert dat de bestreden bepaling, in zoverre zij de verkoop van brandstoffen zonder 
agrobrandstoffen verbiedt, afbreuk doet aan zijn recht om te consumeren op een manier die te verzoenen valt met 
zijn geweten, zijn overtuigingen en de geestelijke voorschriften die hij wil naleven, namelijk zonder schade te 
berokkenen aan de zwaksten van de mensheid en met naleving van het recht op het leven van anderen. Hij 
onderstreept dat artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens ook betrekking heeft op het 
« pluridisciplinair ethisch geweten ». 
 
 Vervolgens voert de verzoeker aan dat noch de omzetting van een Europese richtlijn, noch de productie van 
agrobrandstoffen beantwoordt aan een dwingende sociale behoefte. Uit de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 22 juli 2009 leidt hij af dat de bestreden bepaling een economisch doel van winstmaximalisering 
nastreeft. Hij herinnert aan de negatieve gevolgen van die productie voor de alimentaire behoeften van de 
armsten, voor de gezondheid en voor het leefmilieu. Uit het verzoekschrift tot vernietiging dat aanleiding heeft 
gegeven tot de zaak nr. 4786 leidt hij ook af dat de overheid niet in staat is de naleving van de criteria inzake de 
duurzaamheid van de agrobrandstoffen, gedefinieerd in de wet van 22 juli 2009, te controleren. 
 
 De verzoeker voegt eraan toe dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aantasting 
van zijn vrijheid om zijn godsdienst of zijn overtuiging te belijden en het met de bestreden bepaling nagestreefde 
doel. Hij is van mening dat, naast het gebruik van agrobrandstoffen, andere hernieuwbare energiebronnen en 
andere middelen bestaan om het belang van broeikasgassen te beperken, middelen die niet ertoe leiden de 
bevolkingen van de ontwikkelingslanden uit te hongeren en de tropische bossen te verwoesten. 
 
 Eric Watteau verwijst naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 
grote kamer, 8 juli 2003, Hatton en anderen t. Verenigd Koninkrijk) en voert aan dat de aanneming van de 
bestreden bepaling - die betrekking heeft op ingewikkelde aangelegenheden inzake milieu- en economisch 
beleid - niet is voorafgegaan door gepaste onderzoeken en studies die het mogelijk maken een billijk evenwicht 
te vinden tussen de verschillende op het spel staande concurrerende belangen. 
 
 De verzoeker voert ten slotte aan dat de bestreden bepaling discriminerend is in zoverre zij de feitelijke 
situatie niet corrigeert die hem, maar ook zijn gezin, zijn nakomelingen, de personen die zijn overtuigingen delen 
en de hongerigen van de planeet, op onevenredige wijze benadeelt. Hij is van mening dat de wetgever een 
onderscheid had moeten maken tussen, enerzijds, de automobilisten die hun gedrag bepalen op basis van heilige 
teksten waarin wordt gevraagd de hongerigen te helpen en, anderzijds, de automobilisten die alleen aan hun 
persoonlijk belang of aan hun financiën denken. 
 
 
 Ten aanzien van het verzoek om een derde persoon te horen 
 
 A.9.  In zijn memorie van antwoord vraagt Eric Watteau het Hof om, met toepassing van artikel 91, tweede 
lid, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, François Pollet te horen, die zich, 
als lid van een niet-gouvernementele organisatie, bezighoudt met de problematiek van de agrobrandstoffen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Uit de uiteenzetting van het verzoekschrift blijkt dat bij het Hof een beroep tot 

vernietiging is ingediend dat in hoofdzaak betrekking heeft op artikel 4 van de wet van 22 juli 

2009 « houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen 

fossiele motorbrandstoffen », dat bepaalt : 
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 « § 1.  Elke geregistreerde aardoliemaatschappij die benzineproducten en/of 
dieselproducten uitslaat tot verbruik, is verplicht in hetzelfde kalenderjaar eveneens een 
hoeveelheid duurzame biobrandstoffen in verbruik te stellen, als volgt : 
 
 -  FAME ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid 
dieselproducten; 
 
 -  bio-ethanol, zuiver of in de vorm van bio-ETBE, ten belope van minstens 4 v/v % van 
de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid benzineproducten. 
 
 § 2.  De verplichting bedoeld in § 1 rust niet op de hoeveelheden benzineproducten en/of 
dieselproducten die een geregistreerde aardoliemaatschappij in verbruik stelt vanuit de 
verplichte voorraden bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 26 januari 2006 betreffende de 
aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van 
een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet 
van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, in zoverre deze verplichte voorraden 
die onvermengd met biobrandstoffen door APETRA in volle eigendom worden aangehouden 
en beheerd, in verbruik worden gesteld bij de eerste verwerving door een koper zonder een 
accijnsnummer ». 
 

 Die bepaling is in werking getreden op 1 juli 2009 en « treedt buiten werking op 30 juni 

2011, behoudens verlenging met 24 maanden bij een besluit vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad » (artikel 13 van de wet van 22 juli 2009). 

 

 B.2.1.  Een « geregistreerde aardoliemaatschappij » is « elke natuurlijke of rechtspersoon 

die voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor eigen behoeften benzineproducten 

en/of dieselproducten produceert, aankoopt, invoert of binnenbrengt, uitslaat, raffineert, in 

opslag houdt, verwerkt, aanwendt, verdeelt, te koop aanbiedt, verkoopt, levert of vervoert en 

die deze producten tot verbruik uitslaat » (artikel 2, 1°, van de wet van 22 juli 2009). 

 

 B.2.2.  De uitslag tot verbruik van duurzame biobrandstoffen zoals bedoeld in de 

bestreden bepaling « gebeurt door vermenging met de tot verbruik uit te slagen 

benzineproducten en/of dieselproducten, met naleving van de productnormen NBN EN 590 

voor dieselproducten en NBN EN 228 voor benzineproducten » (artikel 5 van de wet van 

22 juli 2009). 

 

 B.2.3.  Artikel 2, 8°, van de wet van 22 juli 2009 definieert de « duurzame 

biobrandstoffen » als volgt : 

 



 9

 « biobrandstoffen geproduceerd in de Europese Gemeenschap (EG) die aan volgende 
duurzaamheidscriteria voldoen : 
 
 -  de grondstoffen moeten uit de landbouw afkomstig zijn. Deze grondstoffen moeten 
geteeld worden met gebruikmaking van zo weinig mogelijk meststoffen en pesticiden en de 
productie moet minimaal voldoen aan de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen die 
vermeld worden [onder] de titel ‘ Milieu ’ van het punt A en onder punt 9 van bijlage II, en de 
beheerseisen voortvloeiende uit de goede landbouw- en milieuconditie van bijlage III van 
verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van verordeningen (EG) 
nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van verordening (EG) 
nr. 1782/2003; 
 
 -  de grondstoffen mogen niet afkomstig zijn van landbouwareaal buiten de EG die 
onlangs voorwerp is geweest van ontbossing; 
 
 -  de geproduceerde biobrandstoffen moeten een substantiële reductie van CO2-emissie 
bewerkstelligen; 
 
 -  de productie van de biobrandstoffen moeten voldoen aan de door de EU opgelegde 
technische specificaties voor de naleving van de sociale en milieuregelgeving ». 
 

 In tegenstelling tot wat de verzoeker laat uitschijnen door zijn verzoek om het onderwerp 

van het beroep te wijzigen, is die laatste wetsbepaling niet het onderwerp van zijn beroep. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de « memorie van wederantwoord » van de 

verzoeker 

 

 B.3.1.  De verzoeker heeft op 21 april 2010 aan het Hof een « memorie van 

wederantwoord » toegezonden die ertoe strekt te antwoorden op de memorie van 

wederantwoord die door de Ministerraad werd ingediend met toepassing van artikel 89, § 2, 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 In zulk een document is niet voorzien bij de artikelen 85, 87, § 2, en 89, § 2, van die 

bijzondere wet, die aan elk van de partijen bij een beroep tot vernietiging de mogelijkheid 

bieden om haar opmerkingen schriftelijk te doen gelden op een manier die de tegenspraak van 

de debatten waarborgt. 
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 B.3.2.  Artikel 89 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 werd overigens vervangen bij 

artikel 20 van de bijzondere wet van 9 maart 2003 « tot wijziging van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Arbitragehof », hoofdzakelijk om iedere partij die de grondwettigheid 

van een wetskrachtige bepaling verdedigt, in staat te stellen om een memorie van 

wederantwoord in te dienen, zoals die welke in onderhavige zaak door de Ministerraad werd 

ingediend. 

 

 Het doel van die wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 was « de vrijwaring 

van de rechten van de verdediging [bij een beroep tot vernietiging] » en het herstel van een 

« evenwicht » tussen de verzoekende partij en « de verwerende partij » (Parl. St., Senaat, 

2002-2003, nr. 897/6, pp. 250-251). Die wijziging berustte op de vaststelling dat « het […], in 

het kader van de rechten van de verdediging, gebruikelijk [is] dat aan de verwerende partij het 

laatste woord wordt gegeven » (Parl. St., Senaat, 2001-2002, nr. 897/4, pp. 6-7). 

 

 De mogelijkheid die de Ministerraad is geboden om een memorie van wederantwoord in 

te dienen, strekt dus ertoe de tegenspraak van de debatten te waarborgen, die door de 

« memorie van wederantwoord » van de verzoeker zou worden aangetast. 

 

 B.3.3.  De « memorie van wederantwoord » van de verzoeker wordt dus uit de debatten 

geweerd. 

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.4.1.  Zowel artikel 142, derde lid, van de Grondwet, als artikel 2, 2°, van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof vereisen dat elke natuurlijke persoon die 

een beroep tot vernietiging instelt, doet blijken van een belang. 

 

 Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier situatie door de bestreden 

norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. De actio popularis is niet 

toelaatbaar. 

 

 B.4.2.  De verzoeker bezit een voertuig dat alleen zou functioneren met een brandstof die 

wordt beoogd door de wet van 22 juli 2009. 
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 Hij is van mening dat zijn - met name godsdienstige - overtuigingen zich verzetten tegen 

het gebruik van de in die wet beoogde biobrandstoffen. 

 

 De bestreden bepaling, in samenhang gelezen met artikel 5 van de wet van 22 juli 2009, 

heeft evenwel tot gevolg dat de verzoeker niet de zekerheid zal kunnen hebben dat hij de 

brandstoftank van zijn voertuig niet vult met een product dat biobrandstoffen bevat. 

 

 De bestreden bepaling kan zijn situatie dus rechtstreeks en ongunstig raken. 

 

 B.4.3.  Het beroep is ontvankelijk. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.  Uit de uiteenzetting van het verzoekschrift blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit 

te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 4 van de wet van 22 juli 2009 met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 9 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens - dat de vrijheid van geweten en de vrijheid om zijn 

godsdienst of overtuiging te belijden, waarborgt -, in zoverre de bestreden bepaling een 

persoon die, met name om religieuze redenen, actie voert tegen de productie van 

agrobrandstoffen, ertoe zou verplichten de brandstoftank van zijn voertuig te vullen met een 

brandstof die is vermengd met de in de wet van 22 juli 2009 beoogde biobrandstoffen. 

 

 B.6.  Artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht 
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid 
hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn 
godsdienst of overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door de 
practische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften. 
 
 2.  De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen 
zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische 
samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen ». 
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 B.7.1.  In de veronderstelling dat de bestreden bepaling een inmenging in de vrijheid van 

geweten en godsdienst zou inhouden, zou de maatregel niettemin redelijk verantwoord zijn. 

 

 B.7.2.  In zoverre de bestreden bepaling beoogt het gebruik van hernieuwbare 

brandstoffen te bevorderen, streeft zij immers een legitiem doel na, te weten de rechten en 

vrijheden van anderen te beschermen in de zin van artikel 9.2 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens, inzonderheid door bij te dragen tot de bescherming van het 

leefmilieu. 

 

 Bovendien heeft de bestreden bepaling geen onevenredige gevolgen. De verplichting tot 

inverbruikstelling betreft uitsluitend zogenaamde « duurzame biobrandstoffen » zoals nader 

omschreven in artikel 2, 8°, van de wet van 22 juli 2009, namelijk agrobrandstoffen die zijn 

geproduceerd binnen de Europese Gemeenschap en die beantwoorden aan de in die bepaling 

vermelde duurzaamheidscriteria. Die criteria zijn van dien aard dat de meest problematische 

agrobrandstoffen op het stuk van de voedselvoorziening, de bescherming van het leefmilieu, 

de biodiversiteit en de inachtneming van de sociale regelgeving van het toepassingsgebied 

van de bestreden bepaling worden uitgesloten. Weliswaar bepaalt artikel 8, § 2, van de wet 

van 22 juli 2009 dat voor biobrandstoffen afkomstig van erkende productie-eenheden het 

bewijs geacht wordt geleverd te zijn dat zij duurzaam zijn in de zin van artikel 2, 8°. Die 

bepaling is echter verantwoord doordat, enerzijds, voor de erkenning van bedoelde productie-

eenheden selectiecriteria worden gehanteerd (artikel 6, § 1, van de wet van 10 juni 2006 

betreffende de biobrandstoffen) die vergelijkbaar zijn met de in artikel 2, 8°, van de wet van 

22 juli 2009 bedoelde duurzaamheidscriteria en door, anderzijds, de noodzaak om het 

voordeel verbonden aan de met toepassing van de wet van 10 juni 2006 uitgereikte 

erkenningen volledig te honoreren gedurende de geldigheidsduur ervan. De verplichting 

duurzame agrobrandstoffen in verbruik te stellen is bovendien beperkt tot 4 v/v % van de tot 

verbruik uitgeslagen hoeveelheid diesel- en benzineproducten. 

 

 Trouwens, de verzoeker is ook niet verplicht om de brandstoftank van zijn voertuig te 

vullen met agrobrandstoffen. Hij kan gebruik maken van een voertuig dat niet wordt 

aangedreven door benzine- of dieselproducten. 

 

 B.8.  Het middel is niet gegrond. 
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 Ten aanzien van het verzoek om een derde persoon te horen 

 

 B.9.  Het Hof vermag, op grond van artikel 91, tweede lid, 3°, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989, iedere persoon te horen die het nuttig acht te horen. 

 

 Rekening houdend met hetgeen in B.4 tot B.7 is gezegd, blijkt het door de verzoeker 

gevraagde verhoor niet nuttig. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4794 

 
 

Arrest nr. 91/2010 
van 29 juli 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest van 30 april 2009 « ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan 

titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand, tot 

wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen 

en tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek », ingesteld door de vzw « Algemeen Eigenaars 

en Mede-eigenaarssyndicaat ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 november 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 november 2009, heeft de vzw « Algemeen 
Eigenaars en Mede-eigenaarssyndicaat », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, 
Violetstraat 43, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 2 van de ordonnantie van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 30 april 2009 « ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te 
voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van 
woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting 
van begrotingsfondsen en tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek » (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 8 mei 2009, tweede editie). 
 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de voorzitster van het Parlement van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Ministerraad hebben memories ingediend, de 
verzoekende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, de voorzitster van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest en de Ministerraad hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J.-T. Godin loco Mr. G. Pijcke, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering; 
 
 .  Mr. M. Velghe loco Mr. P. Levert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de voorzitster 
van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; 
 
 .  Mr. B. Lombaert en Mr. M. Belmessieri, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 
 
 A.1.1.  De vzw « Algemeen Eigenaars en Mede-eigenaarssyndicaat » geeft aan dat de bestreden bepaling 
het onroerend eigendomsrecht waarvan de verdediging haar maatschappelijk doel vormt, kan aantasten. Zij leidt 
daaruit af dat zij over het vereiste belang beschikt om onderhavig beroep in te stellen. 
 
 A.1.2.  Geen enkele tussenkomende partij betwist het belang van de verzoekende partij om in rechte te 
treden. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.2.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 35, 39, 144 tot 146 van de Grondwet, 
en van de artikelen 6, § 1, IV, en 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
en is gericht tegen artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse Huisvestingscode, dat werd ingevoegd bij artikel 2 
van de ordonnantie van 30 april 2009. De verzoekende partij stelt dat die bepaling een nieuwe rechtsvordering 
invoert, de bevoegdheid daarvoor toevertrouwt aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en die 
rechtsvordering toegankelijk maakt voor categorieën van personen die doorgaans niet over een persoonlijk en 
rechtstreeks belang beschikken in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek. Zij is van 
mening dat die bepaling daardoor de exclusieve bevoegdheden van de federale overheid schendt, en onderstreept 
dat de auteurs van het voorstel van ordonnantie het gebruik van de impliciete bevoegdheden niet hebben 
verantwoord. Zij oordeelt dat, in ieder geval, de voorwaarde met betrekking tot de noodzaak om zich op het 
federale bevoegdheidsdomein te begeven, niet is vervuld. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad sluit zich, wat dat middel betreft, aan bij de kritiek van de verzoekende partij op het 
nieuwe artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse Huisvestingscode. Hij is van mening, enerzijds, dat die 
bepaling strijdig is met de artikelen 145 en 146 van de Grondwet, die aan de federale wetgever de bevoegdheid 
voorbehouden om de bevoegdheden van de rechtsinstanties te bepalen en, anderzijds, dat zij inbreuk maakt op de 
residuaire bevoegdheid van de federale wetgever om de procedureregels voor de rechtsinstanties vast te stellen. 
Hij wijst eveneens erop dat de Brusselse ordonnantiegever geen enkele verantwoording heeft gegeven met 
betrekking tot de inachtneming van de toepassingsvoorwaarden van artikel 10 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980, dat het gebruik van de impliciete bevoegdheden toestaat, en oordeelt in ondergeschikte orde dat 
die toepassingsvoorwaarden niet zijn vervuld. 
 
 A.2.3.  De voorzitster van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest doet gelden dat de 
Brusselse ordonnantiegever de impliciete bevoegdheden die zijn toegestaan bij artikel 10 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 heeft aangewend om de bestreden bepaling aan te nemen. Zij stelt dat het is omdat de 
bestaande regeling ter bestrijding van woningleegstand ondoeltreffend was, dat de ordonnantiegever het 
noodzakelijk heeft geacht om een andere bijkomende regeling te treffen, namelijk een rechtsvordering voor de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die wordt ingesteld zoals in kort geding. Zij is van mening dat de 
regeling bedoeld in de artikelen 18 tot 22 van de Brusselse Huisvestingscode en de fiscale regelingen die door de 
gemeenten zijn ingevoerd, niet toelaten de discretionaire beoordeling van de Brusselse ordonnantiegever te 
ontkrachten of ongeldig te verklaren. Zij voegt eraan toe dat de doelstellingen van een stakingsvordering en die 
van administratieve sancties verschillend zijn. Zij besluit eruit dat de bestreden maatregel noodzakelijk is voor 
de uitoefening, door de ordonnantiegever, van zijn bevoegdheid inzake huisvesting. Wat betreft de voorwaarde 
met betrekking tot een gedifferentieerde behandeling, stelt zij vast dat de verzoekende partij niet betwist dat te 
dezen aan die voorwaarde is voldaan. Wat ten slotte de voorwaarde van de marginale weerslag betreft, merkt zij 
op dat de bestreden stakingsvordering, doordat zij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een 
bevoegdheid verleent om gepaste maatregelen te bevelen om ervoor te zorgen dat de leegstaande woning wordt 
bewoond, samenhangt met soortgelijke bevoegdheden die de voorzitter reeds uitoefent. De tussenkomende partij 
is overigens van mening dat de ordonnantiegever, op grond van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, eveneens bevoegd is om te bepalen wie om zulke maatregelen kan verzoeken. 
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 A.2.4.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevestigt dat de toekenning, aan de administratieve 
overheden en erkende verenigingen, van de mogelijkheid om een stakingsvordering in te stellen, gegrond is op 
de impliciete bevoegdheden, krachtens artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Wat betreft de 
voorwaarde van noodzakelijkheid van de maatregel, herinnert zij eraan dat de uitoefening, door de gewesten, van 
hun bevoegdheid inzake huisvesting veronderstelt dat zij de noodzakelijke maatregelen kunnen bepalen om de 
inachtneming van het woningbeheer te verzekeren, en dat de strijd tegen de woningleegstand impliceert dat 
diverse maatregelen worden genomen om de in het geding zijnde leegstand te voorkomen en weg te werken. Zij 
besluit eruit dat de Brusselse ordonnantiegever het op rechtmatige wijze noodzakelijk kon achten die nieuwe 
stakingsvordering in te voeren en de bevoegdheid ervoor toe te vertrouwen aan de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg. Zij is voorts van mening dat de keuze van de te nemen maatregelen onder de discretionaire 
beoordeling van de wetgever valt, en oordeelt dat noch de regeling van het openbaar beheersrecht die is 
vastgesteld in de artikelen 18 tot 22 van de Brusselse Huisvestingscode, noch de gemeentelijke 
belastingreglementen, noch de regeling van de administratieve sancties toelaten de noodzaak van de 
stakingsvordering uit te sluiten. Zij voegt eraan toe dat de ordonnantiegever is uitgegaan van de vaststelling dat 
de stimulerende maatregelen en de repressieve maatregelen ruimschoots ondoeltreffend bleven, en dat hij het 
bijgevolg noodzakelijk kon achten een maatregel in te voeren die anticipeert op het optreden van de rechter en 
ertoe strekt de eigenaars van leegstaande woningen te verplichten om hun goed weer op de markt te brengen. Zij 
is ten slotte van mening dat de twee andere toepassingsvoorwaarden van de impliciete bevoegdheden, namelijk 
dat de aangelegenheid zich moet lenen tot een gedifferentieerde regeling en dat de weerslag op de bevoegdheid 
van de federale wetgever slechts marginaal mag zijn, zijn vervuld. Ten slotte preciseert de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering dat het bepalen van de actoren van de stakingsvordering wezenlijk verbonden is aan de 
invoering van die vordering, zodat de wetgever, die bevoegd is om een stakingsvordering vast te stellen, 
eveneens bevoegd is om te bepalen wie die vordering mag instellen. 
 
 A.2.5.  De verzoekende partij antwoordt dat het in de eerste plaats aan het machtsniveau dat de andere -
 reeds bestaande - mechanismen ter bestrijding van woningleegstand heeft ingevoerd, toekomt deze doeltreffend 
te maken. Zij herinnert eraan dat er in Brussel thans vier instrumenten voorhanden zijn die dat doel nastreven, en 
dat de bestreden bepalingen die maatregelen dus ruimschoots overlappen.  
 
 A.2.6.  De voorzitster van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest antwoordt op de 
argumentatie van de Ministerraad, wat betreft het marginale karakter van de in de het geding zijnde 
bevoegdheidsoverschrijding, dat de Ministerraad, door te stellen dat de bestreden bepaling zou leiden tot een 
overbelasting van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zijn eigen onmacht erkent en het, doordat hij 
niet bij machte is het probleem van de gerechtelijke achterstand op te lossen, het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest uitermate moeilijk maakt om zijn bevoegdheid inzake huisvesting uit te oefenen. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voegt in het verlengde daarvan eraan toe dat de mogelijke 
organisatorische en financiële gevolgen van de maatregelen van de gewestwetgever niet in aanmerking moeten 
worden genomen om te oordelen of hij al dan niet inbreuk heeft gemaakt op de bevoegdheden van de federale 
wetgever met schending van de voorwaarden van de theorie van de impliciete bevoegdheden. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.3.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 15 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 1 
van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met artikel 14, lid 7, van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en met het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem, en is gericht tegen 
artikel 23duodecies, §§ 1 tot 4, van de Brusselse Huisvestingscode. 
 
 A.4.1.  In het eerste onderdeel van het tweede middel verwijt de verzoekende partij de bestreden bepalingen 
dat zij alle eigenaars, vruchtgebruikers, houders van een recht van opstal of van erfpacht op dezelfde wijze 
behandelt, terwijl diegenen wier leegstaand goed gelegen is in een gemeente die geen belastingreglement voor 
leegstaande woningen heeft, zich ten aanzien van de administratieve geldboete in een situatie bevinden die 
wezenlijk verschillend is van de situatie van diegenen wier leegstaand goed gelegen is in een gemeente die wel 
over zulk een reglement beschikt. Zij doet opmerken dat de auteurs van de bestreden ordonnantie wisten dat 
achttien van de negentien gemeenten een belastingreglement voor leegstaande woningen hadden aangenomen. 
Zij voegt eraan toe dat de bestreden bepaling, in zoverre zij het mogelijk maakt een administratieve geldboete op 
te leggen terwijl de leegstaande woning reeds het voorwerp kan hebben uitgemaakt van een gemeentebelasting, 
het beginsel non bis in idem, in samenhang gelezen met de in het middel geciteerde bepalingen, schendt. 
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 A.4.2.  De voorzitster van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is van mening dat die 
argumentatie op een verkeerd postulaat berust. Zij onderstreept dat een belastingreglement voor verlaten of 
leegstaande woningen, dat een belasting invoert en een fiscaal doel nastreeft, niet dezelfde aard, noch dezelfde 
draagwijdte heeft als een administratieve geldboete die kan worden opgelegd aan de eigenaar, de 
vruchtgebruiker, de houder van een recht van opstal of van erfpacht van een leegstaande woning, en die een 
repressief doel nastreeft. Zij oordeelt dan ook dat het beginsel non bis in idem niet kan zijn geschonden, omdat 
het gaat om maatregelen waarvan de aard en de draagwijdte verschillen, en die bovendien uitgaan van 
verschillende overheden, met onderscheiden bevoegdheden. Zij voegt eraan toe dat, indien er sprake zou zijn van 
discriminatie, die zou voortvloeien uit de aanneming van maatregelen door andere overheden dan het Gewest. 
Zij signaleert ten slotte dat de bestreden bepaling voorziet in een corrigerend mechanisme om een cumulatie van 
de aangeklaagde maatregelen te vermijden. 
 
 A.4.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering preciseert dat het nieuwe artikel 23duodecies, § 2, van de 
Brusselse Huisvestingscode alle eigenaars, vruchtgebruikers, houders van een recht van opstal of van erfpacht 
van leegstaande woningen op identieke wijze behandelt, en dat een verschil in behandeling in aangelegenheden 
waarin verschillende overheden eigen bevoegdheden hebben, het gevolg is van hun autonomie en op zich niet 
strijdig kan worden geacht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Zij voegt eraan toe dat het beginsel non 
bis in idem niet uitdrukkelijk is vastgelegd, noch als algemeen rechtsbeginsel is erkend in fiscale zaken, en dat 
het bovendien strijdig is met het voorschrift van artikel 170, § 4, van de Grondwet. Zij erkent dat, wat de 
repressieve administratieve geldboeten betreft, dat beginsel zich ertegen verzet dat een persoon tweemaal voor 
hetzelfde feit wordt bestraft, maar is van mening dat de toepassingsvoorwaarden ervan te dezen niet zijn vervuld. 
Zij doet in dat verband gelden dat de bestreden administratieve geldboete en de gemeentebelastingen onder 
verschillende machtsniveaus vallen, verschillend van aard zijn en een verschillend toepassingsgebied hebben. Zij 
verwijst ten slotte naar het door de wetgever ingevoerde corrigerende mechanisme. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad is van mening dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist, 
vermits op dit ogenblik alle Brusselse gemeenten een gemeentebelasting op leegstaande woningen hebben 
ingevoerd, zodat het aangevoerde verschil in behandeling onbestaande is. Hij oordeelt eveneens dat het eerste 
onderdeel van het middel naar recht faalt, omdat de bestreden bepaling niet zelf het bekritiseerde verschil in 
behandeling inhoudt en omdat dit verschil, indien het zou bestaan, louter voortvloeit uit het gelijktijdige bestaan 
van een gewestelijke ordonnantie en gemeentelijke reglementen. Hij onderstreept dat het Gewest onbevoegd zou 
zijn om de autonomie van de gemeenten in fiscale zaken te beperken. Hij doet gelden dat het gelijktijdig 
opleggen van een administratieve sanctie en van een gemeentebelasting voor woningleegstand geen schending 
vormt van het beginsel non bis in idem. Hij voegt ten slotte eraan toe dat, zelfs indien men ervan zou uitgaan dat 
de bestreden bepaling een inmenging vormt in het recht op bescherming van de eigendom, deze verantwoord zou 
zijn door een doelstelling van algemeen belang. 
 
 A.4.5.  De verzoekende partij betwist het standpunt van de tussenkomende partijen volgens hetwelk het 
mechanisme van administratieve bestraffing een ander doel zou nastreven dan het doel dat wordt nagestreefd 
door de gemeentelijke belastingreglementen voor leegstaande woningen, omdat het in beide gevallen erom gaat 
de leegstand van een goed te bestrijden. 
 
 A.5.1.  Het tweede onderdeel van het tweede middel is gericht tegen paragraaf 2 van de bestreden bepaling. 
De verzoekende partij doet gelden dat, in zoverre zij de ambtenaren van de bevoegde gewestelijke dienst 
machtigt om de woning te betreden, eventueel met gebruik van geweld, zonder dat daartoe een machtiging van 
de rechter vereist is en zonder dat de betrokken personen de mogelijkheid hebben om de machtiging tot 
huiszoeking aan het toezicht van de rechter te onderwerpen, die bepaling het recht op onschendbaarheid van de 
woning dat door de in het middel beoogde bepalingen wordt gewaarborgd, schendt. 
 
 A.5.2.  De voorzitster van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wijst erop dat de tekst 
van de bestreden bepaling in geen enkel opzicht afwijkt van de in het middel beoogde bepalingen, en dat hij het 
gebruik van geweld niet toestaat. Zij verwijst naar het arrest nr. 65/2005. Zij preciseert nog dat het bezoek 
waarvan sprake is, tot doel heeft de overtreding bedoeld in artikel 23duodecies, § 1, vast te stellen, en dat die 
vaststelling de procedure van waarschuwing opent, en in voorkomend geval leidt tot het opleggen van een 
administratieve geldboete waartegen een jurisdictioneel beroep is georganiseerd. 
 
 A.5.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering benadrukt dat de kwalificatie « woning » die aan een plaats 
wordt gegeven, afhangt van de persoonlijke band en van een band op het vlak van bewoning tussen de persoon 
en de plaats die de woning vormt. Daaruit volgt dat een leegstaande woning, in de zin van de Brusselse 
Huisvestingscode, niet de kwalificatie van woning in de zin van de in het middel beoogde bepalingen kan 
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krijgen. Zij voegt eraan toe dat, in de veronderstelling dat een leegstaande woning als woning kan worden 
gekwalificeerd, nog dient te worden opgemerkt dat de bescherming van de woning en de bescherming van het 
privéleven niet onbegrensd zijn en zij verwijst in dat verband naar het arrest nr. 65/2005. Zij preciseert ten slotte 
dat de bij de bestreden bepaling ingevoerde procedure inzake woningbezoek omlijnd is, een specifiek doel heeft 
en beperkt is in zoverre de ambtenaren geen dwang mogen uitoefenen. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad doet gelden dat het kwalificeren van een plaats als woning en de juridische 
bescherming die met die kwalificatie samenhangt, het bestaan veronderstellen van een menselijk leven dat een 
voldoende band creëert tussen een individu en het betrokken goed. Hij is van mening dat die band te dezen 
ontbreekt. In ondergeschikte orde meent hij nog dat, zelfs indien men zou oordelen dat de bestreden bepaling 
aanleiding geeft tot een inmenging in het recht op onschendbaarheid van de woning, die inmenging slechts zeer 
gering zou kunnen zijn, omdat de eigenaar van de leegstaande woning, vanaf de ontvangst van de waarschuwing, 
vóór het effectieve bezoek, een vordering kan instellen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om 
de administratieve geldboete te betwisten.  
 
 A.5.5.  De verzoekende partij neemt akte van het standpunt van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
volgens hetwelk de bestreden bepaling de ambtenaren van de bevoegde dienst niet machtigt om de woning met 
dwang te betreden. Zij erkent dat, in die interpretatie, de bestreden bepaling bestaanbaar zou kunnen zijn met de 
bepalingen die zij in het middel beoogde. Zij voegt niettemin eraan toe dat, in die interpretatie, de bestreden 
bepaling zinloos dreigt te zijn, en is van mening dat zij, indien zij zou worden geïnterpreteerd in die zin dat zij de 
ambtenaren machtigt om dwang te gebruiken, de in het middel aangevoerde bepalingen zou schenden. 
 
 
 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.6.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, en is gericht tegen artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse 
Huisvestingscode. De verzoekende partij is van mening dat de door die bepaling ingevoerde stakingsvordering 
een onevenredige inmenging in het recht op eerbiediging van de eigendom, het privéleven, het gezinsleven en de 
woning vormt. 
 
 A.6.2.  De voorzitster van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is van mening dat de 
maatregel van de gewestwetgever evenredig is met het nagestreefde doel, met name in zoverre hij een beperking 
van het eigendomsrecht inhoudt. Zij herinnert eraan dat de stakingsvordering slechts kan worden toegepast 
indien de voorwaarden van leegstand vermeld in artikel 18, § 2, van de Brusselse Huisvestingscode, zijn vervuld, 
en dat het door die bepaling ingevoerde vermoeden weerlegbaar is. Zij doet voor het overige gelden dat de 
waarborgen die voortvloeien uit het gemeen recht van de burgerlijke procedure, een antwoord geven op de 
grieven die de verzoekende partij heeft aangevoerd met betrekking tot de modaliteiten van de ingevoerde 
stakingsvordering. 
 
 A.6.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering verwijst grotendeels naar de argumentatie die zij heeft 
uiteengezet naar aanleiding van het onderzoek van het eerste middel. Voor het overige preciseert zij dat de 
administratieve overheden die in rechte zullen kunnen treden, de gewestelijke overheden zijn die belast zijn met 
huisvesting en de gemeentelijke overheden. Zij bekritiseert eveneens het feit dat de eigenaars, vruchtgebruikers, 
houders van een recht van opstal of van erfpacht van een leegstaand goed alle waarborgen van de gerechtelijke 
procedure zullen genieten, en dat de stakingsvordering enkel betrekking heeft op de woningen waarvan de 
leegstand beantwoordt aan de kenmerken vermeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van de Code. Zij besluit dat de 
stakingsvordering, die een aanvulling is op de andere maatregelen die hetzelfde doel nastreven, pertinent is ten 
opzichte van het beoogde doel, omdat zij ertoe strekt het goed opnieuw op de markt te brengen, en dat zij 
evenredig is met dat doel vermits de leegstand volledig kan afhangen van de wil van de betrokken personen. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad verwijst, wat dat middel betreft, naar de opmerkingen die hij in verband met het 
eerste middel van het beroep heeft geformuleerd. 
 
 A.6.5.  De verzoekende partij doet als antwoord gelden dat artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse 
Huisvestingscode moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de leegstand van een woning een feitelijk begrip is 
dat aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten. Zij is van mening dat een dergelijke onduidelijkheid, 
wanneer het gaat om een goed dat wordt beschermd door de in het middel beoogde grondwettelijke en 
internationale bepalingen, onaanvaardbaar is. Zij voegt eraan toe dat de stakingsvordering onevenredige 
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gevolgen heeft ten opzichte van het nagestreefde doel, vermits de oorzaken van leegstand meestal onafhankelijk 
zijn van de wil van de eigenaars en het dus illusoir is te geloven dat de rechter dwangmaatregelen zal kunnen 
opleggen die het op zich mogelijk zullen maken dat het goed binnen een redelijke termijn wordt bewoond. 
 

 

- B – 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepaling 

 

 B.1.  Het beroep heeft betrekking op artikel 2 van de ordonnantie van 30 april 2009 

« ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende 

de straffen in geval van woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 

1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek ». Bij die bepaling wordt in de Brusselse Huisvestingscode een artikel 23duodecies 

ingevoegd, dat luidt als volgt : 

 

 « § 1.  De eigenaar, de vruchtgebruiker, de houder van een recht van opstal of van 
erfpacht van het gebouw, die een gebouw dat bestemd is voor de huisvesting van een of meer 
gezinnen of een deel ervan laat leegstaan, zoals bepaald in artikel 18, § 2 en § 3 van deze 
Code, begaat een administratieve overtreding. 
 
 § 2.  De Regering richt binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
dienst op belast met de controle van de naleving van dit hoofdstuk. Onverminderd artikel 135 
van de nieuwe gemeentewet, zijn de agenten ervan bevoegd om de in § 1 omschreven 
overtredingen op te sporen en een tot bewijs van het tegendeel geldend proces-verbaal van 
vaststelling van de overtreding op te maken. Ze doen dat uit eigen beweging of na klacht van 
het College van burgemeester en schepenen of van verenigingen die opkomen voor het recht 
op huisvesting en die rechtspersoonlijkheid hebben op voorwaarde dat ze erkend zijn door de 
regering volgens de criteria die ze daartoe heeft vastgesteld. Ze mogen de woningen bezoeken 
tussen 8 en 20 uur na voorafgaande waarschuwing van de in § 1 bedoelde personen, bij 
aangetekende brief, ten minste één week vóór de datum van het bezoek ter plaatse. 
 
 Een afschrift van het proces-verbaal van vaststelling van de overtreding wordt bezorgd 
aan de leidend ambtenaar van de dienst. 
 
 § 3.  Wanneer een dergelijke overtreding wordt vastgesteld, stuurt de in § 2 bedoelde 
dienst een waarschuwing aan de vermoedelijke overtreder met de aanmaning om binnen drie 
maanden een einde te maken aan de overtreding. Het bewijs dat er een einde is gemaakt aan 
de overtreding kan worden geleverd met alle rechtsmiddelen. 
 
 De waarschuwing wordt gegeven bij een ter post aangetekende brief, met 
ontvangstbewijs. Die brief bevat de volgende vermeldingen : 
 
 a)  het ten laste gelegde feit en de overtreden wetsbepaling; 
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 b)  de termijn waarbinnen een einde moet worden gemaakt aan de vastgestelde 
overtreding; 
 
 c)  de opgelopen administratieve straf; 
 
 d)  de mededeling dat, ingeval de opgelegde boeten niet worden betaald, de woning 
openbaar kan worden verkocht; 
 
 e)  de gegevens en een korte beschrijving van de rol van het WoonInformatieCentrum; 
 
 f)  een bondige uitleg over de regelingen van het openbaarbeheersrecht en het in beheer 
nemen door een sociaal verhuurkantoor, zoals bepaald door dit wetboek. 
 
 § 4.  De in § 1 bedoelde overtreding wordt bestraft met een administratieve geldboete die 
500 EUR bedraagt per strekkende meter van de langste gevel vermenigvuldigd met het aantal 
verdiepingen van de woning, de niet-ingerichte kelderverdieping en zolderverdieping niet 
meegerekend. 
 
 Ingeval van een gedeeltelijk leegstaand gebouw, wordt de boete zo berekend dat de boete 
die verschuldigd zou zijn voor het hele gebouw gedeeld wordt door het aantal verdiepingen, 
zonder rekening te houden met de niet-ingerichte kelderverdiepingen en zolderverdiepingen, 
en het verkregen resultaat wordt vermenigvuldigd met het aantal verdiepingen met leegstand. 
 
 De regering indexeert de voornoemde bedragen jaarlijks. 
 
 Tenzij de overtreder bewijst dat het gebouw niet continu heeft leeggestaan, wordt het 
bedrag van de boete vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin de overtreding bestond, te 
rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van eerste vaststelling. 
 
 De administratieve geldboete wordt opgelegd nadat de leidend ambtenaar van de in § 2 
bedoelde dienst de vermoedelijke overtreder in staat heeft gesteld om zijn 
verdedigingsmiddelen aan te voeren. 
 
 § 5.  De administratieve geldboete moet worden betaald binnen zestig dagen na de 
kennisgeving van de beslissing, niettegenstaande elk beroep. 
 
 Het verzoek tot betaling van de administratieve geldboete verjaart vijf jaar na de 
kennisgeving van de definitieve beslissing. De verjaring wordt gestuit volgens de wijze en 
voorwaarden bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt belast met het innen, via 
dwangbevel, van de administratieve geldboete die bij aangetekende brief met betalingsbevel 
ter kennis van de overtreder wordt gebracht. 
 
 De betaling van de administratieve geldboete wordt gewaarborgd met een wettelijke 
hypotheek die ten gunste van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
gevestigd op de woning waar de overtreding werd vastgesteld. Die waarborg geldt ook voor 
de schuldvordering die ontstaat door het voorschieten van de kosten voor de hypothecaire 
formaliteiten. De inschrijving, hernieuwing, vermindering en volledige of gedeeltelijke 
doorhaling worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de hypotheekwetgeving. 
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 Wanneer de overtreder de boete niet uit eigen beweging betaalt, doet het Ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de woning waar de overtreding is vastgesteld, openbaar 
verkopen, met voorrang op andere middelen tot gedwongen tenuitvoerlegging. 
 
 § 6.  Beroep kan worden ingesteld, bij wege van verzoekschrift, bij de rechtbank van 
eerste aanleg tegen de beslissing om een administratieve boete op te leggen. Dat moet 
gebeuren binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing. 
 
 De bepaling van het eerste lid wordt opgenomen in de beslissing waarbij de 
administratieve boete wordt opgelegd. 
 
 De rechtbank moet uitspraak doen binnen drie maanden na de indiening van het in het 
eerste lid bedoelde verzoekschrift. 
 
 § 7.  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak als in kort geding en 
kan, op verzoek van de administratieve overheden of van een vereniging die opkomt voor het 
recht op huisvesting en die rechtspersoonlijkheid heeft op voorwaarde dat ze erkend is door 
de regering volgens de criteria die ze daartoe heeft vastgesteld, bevelen dat de eigenaar, de 
vruchtgebruiker, de houder van een recht van opstal of van erfpacht op de woning gepaste 
maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de woning binnen een redelijke termijn wordt 
bewoond. 
 
 § 8.  Vijf procent van de opbrengst van de geldboeten wordt gestort in het ‘ Fonds 
openbaar beheersrecht ’ dat opgericht werd bij de ordonnantie van 20 juli 2006 houdende 
wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van 
begrotingsfondsen. Vijfentachtig procent van de opbrengst wordt gestort aan de gemeente 
waar de leegstaande woning zich bevindt voor zover ze uitdrukkelijk de onbewoonde 
woningen geweerd heeft uit het toepassingsgebied van haar belastingreglement betreffende de 
verlaten, onbewoonde of onafgewerkte woningen. De gemeente wendt de opbrengst aan voor 
haar huisvestingsbeleid ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.2.  Het bestreden artikel, dat het onroerend eigendomsrecht beperkt, kan afbreuk doen 

aan het maatschappelijk doel van de vereniging zonder winstoogmerk « Algemeen Eigenaars 

en Mede-eigenaarssyndicaat », die bijgevolg doet blijken van een belang om voor het Hof in 

rechte te treden. De verzoekende partij heeft een kopie overgelegd van haar statuten, zoals zij 

in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt, alsook de beslissing om het beroep in te 

stellen. Het beroep is ontvankelijk. 
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 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.3.1.  Het eerste middel heeft betrekking op paragraaf 7 van artikel 23duodecies van de 

Brusselse Huisvestingscode, en is afgeleid uit de schending van de artikelen 35, 39, 144 en 146 

van de Grondwet, en van de artikelen 6, § 1, IV, en 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen. De verzoekende partij, bij wie de Ministerraad zich 

aansluit voor dat middel, verwijt de bestreden bepaling te zijn genomen met schending van de 

bevoegdheden van de federale overheid, en zonder dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 10 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zijn vervuld, zodat de Brusselse ordonnantiegever 

zich te dezen niet zou kunnen beroepen op de impliciete bevoegdheden. 

 

 B.3.2.  Huisvesting valt onder de bevoegdheid van de gewesten krachtens artikel 6, § 1, IV, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest is voor die aangelegenheid bevoegd met toepassing van artikel 4 van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Bij de 

uitoefening van die bevoegdheid moeten de gewesten rekening houden met artikel 23 van de 

Grondwet, dat bepaalt dat de wet, het decreet en de ordonnantie de economische, sociale en 

culturele rechten waarborgen, die inzonderheid het recht op een behoorlijke huisvesting 

omvatten. 

 

 B.3.3.  Doordat het een specifieke vordering invoert zoals in kort geding, voor de voorzitter 

van de rechtbank van eerste aanleg, om een einde te maken aan de leegstand van een woning en 

doordat het de publieke en privépersonen aanwijst die houder zijn van die vordering, kent 

artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse Huisvestingscode een bijkomende bevoegdheid toe 

aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, en regelt het de procedure die voor die 

vordering geldt, aangelegenheden waarvoor alleen de federale overheid bevoegd is krachtens, 

enerzijds, artikel 146 van de Grondwet voor wat de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken 

betreft, en, anderzijds, haar residuaire bevoegdheid voor wat de gerechtelijke procedure betreft. 

Luidens artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 

dat van toepassing is op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 4 van de 

bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, kunnen de 

decreten en ordonnanties evenwel rechtsbepalingen bevatten in aangelegenheden waarvoor de 
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gewestparlementen niet bevoegd zijn, voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de 

uitoefening van hun bevoegdheid. Krachtens artikel 19, § 1, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980, dat bij artikel 8 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 toepasselijk is 

gemaakt op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, kunnen de gewesten een beroep doen op 

artikel 10 om de door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheden 

te regelen. Daartoe is vereist dat de aangenomen regeling noodzakelijk kan worden geacht 

voor de uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat die aangelegenheid zich tot een 

gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag van de in het geding zijnde bepalingen op 

die aangelegenheid slechts marginaal is. 

 

 B.3.4.  Uit de toelichting bij de bestreden ordonnantie volgt ondubbelzinnig dat de auteurs 

ervan, zelfs indien zij nauwelijks over die kwestie hebben uitgeweid, de bevoegdheid van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse 

Huisvestingscode aan te nemen, wilden gronden op artikel 10 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen : 

 

 « Naast strafrechtelijke of administratieve sancties stricto sensu, mogen de Gewesten ook 
buiten de beperkingen gesteld door artikel 11 van de voormelde bijzondere wet van 
8 augustus 1980 een hele reeks andere maatregelen nemen om een einde te maken aan het 
gedrag in kwestie. Desgevallend is het dus toegestaan dat het Gewest [in voetnoot : opnieuw 
op basis van impliciete bevoegdheden] voorziet in de mogelijkheid om een rechtsprocedure in 
te voeren en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die recht spreekt in kort geding, 
in staat te stellen de leegstand vast te stellen, maatregelen te bevelen om de leegstand te doen 
beeindigen en eventueel dwangsommen op te leggen ingeval er niets wordt gedaan. De 
mogelijkheid om dergelijke vordering in te stellen zou onder meer geboden worden aan de 
verenigingen die opkomen voor het recht op huisvesting. Zij hebben immers tot doel een 
bijzonder aspect van het algemeen belang te waarborgen en krijgen daarom een 
vorderingsrecht toegekend. Het is de bedoeling dat de verenigingen actief deelnemen aan het 
proces, wat niet het geval was met de tot dusver bestaande mechanismen ter bestrijding van 
de leegstand. In vele andere domeinen, is de medewerking van de verenigingen nuttig 
gebleken en was die een tegengewicht voor de administratieve rompslomp en de politieke 
inzet, die soms de goede werking van de overheid kunnen belemmeren » (Parl. St., Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-497/1, p. 7). 
 

 B.3.5.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden ordonnantie blijkt eveneens dat 

de Brusselse ordonnantiegever heeft geoordeeld die nieuwe regelgeving te moeten aannemen, 

met inbegrip van de bepaling van artikel 23duodecies, § 7, omdat hij vaststelde dat alle andere 

reeds bestaande maatregelen ter bestrijding van de woningleegstand in het Gewest inefficiënt 

waren : 
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 « Er is dus een alsmaar grotere afkalving van het aantal woningen die toegankelijk zijn 
voor de hele bevolking. […]  
 
 Op het Brusselse grondgebied – en dit is niet de geringste paradox – blijft er echter een 
groot aantal woningen leegstaan ondanks de invoering van vele wettelijke instrumenten ter 
bestrijding van die kwaal, zowel op federaal niveau als in de gemeenten en het Gewest. […]  
 
 Jammer genoeg moet worden vastgesteld dat die maatregelen ruimschoots inefficiënt zijn 
zodat een gepaste en doeltreffende maatregel moet worden overwogen om de eigenaars van 
leegstaande woningen te verplichten om hun goed weer op de markt te brengen » (Parl. St., 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, A-497/1, p. 3). 
 

 B.3.6.  De Brusselse ordonnantiegever, die akte nam van de inefficiëntie van de bestaande 

maatregelen om woningen die door hun eigenaar onbewoond werden gelaten, weer op de markt 

te brengen, vermocht te oordelen dat de invoering van een specifieke rechtsvordering en het 

betrekken van nieuwe actoren bij de uitvoering ervan, binnen een doelstelling van algemeen 

belang, noodzakelijk waren voor een zinvolle uitoefening van zijn bevoegdheid inzake 

huisvesting. 

 

 B.3.7.  De aangelegenheid leent zich tot een gedifferentieerde regeling en de weerslag van 

de bestreden bepaling op de federale bevoegdheid kan marginaal worden geacht vermits zij 

slechts een heel beperkt gedeelde regelt van de federale bevoegdheid inzake gerechtelijke 

organisatie, door zich ertoe te beperken een specifieke vordering toe te voegen aan de 

bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en de houders ervan aan te 

wijzen, in afwijking van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek. Bovendien zijn de 

vordering zoals in kort geding, die door de Brusselse ordonnantiegever is ingevoerd, en het aan 

bepaalde verenigingen toegekende recht om in rechte te treden overgenomen uit soortgelijke 

mechanismen die in andere aangelegenheden bestaan, en impliceren zij bijgevolg geen 

significante wijziging van de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. 

 

 B.3.8.  Aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen is voldaan, zodat de Brusselse ordonnantiegever zijn 

bevoegdheid niet heeft overschreden door artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse 

Huisvestingscode aan te nemen. 

 

 Het eerste middel is niet gegrond. 
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 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.4.1.  Het tweede middel heeft betrekking op artikel 23duodecies, §§ 1 tot 4, van de 

Brusselse Huisvestingscode en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 15 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met 

artikel 14, lid 7, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en met 

het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem. 

 

 Dat middel bestaat uit twee onderdelen. 

 

 B.4.2.  In het eerste onderdeel van het tweede middel verwijt de verzoekende partij de 

bestreden bepalingen alle eigenaars, vruchtgebruikers, houders van een recht van opstal of van 

erfpacht op identieke wijze te behandelen, zonder een onderscheid te maken naargelang de 

leegstaande woning die het voorwerp uitmaakt van een gewestelijke administratieve geldboete 

gelegen is in een gemeente die al dan niet een belastingreglement voor leegstaande woningen 

heeft. Zij is van mening dat die identieke behandeling van personen die zich in een wezenlijk 

verschillende situatie bevinden doordat de enen, voor hetzelfde feit, het risico lopen dat hun een 

gemeentebelasting en een gewestelijke administratieve geldboete worden opgelegd, terwijl de 

anderen enkel de gewestelijke administratieve geldboete zouden kunnen oplopen, discriminerend 

is, omdat de eerstgenoemden tweemaal zouden worden bestraft voor hetzelfde feit, wat strijdig 

zou zijn met het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem en met artikel 14, lid 7, van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarin dat beginsel is 

neergelegd. Zij oordeelt eveneens dat die dubbele heffing het eigendomsrecht schendt dat is 

gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 B.4.3.  Met de bestreden bepaling wil de Brusselse ordonnantiegever artikel 23 van de 

Grondwet toepassen, dat het recht op een behoorlijke huisvesting waarborgt. Vanuit de 

vaststelling dat de bestaande maatregelen ter bestrijding van woningleegstand geen enkel 

bevredigend resultaat opleveren zodat de Brusselse situatie hem zorgwekkend lijkt, heeft de 

ordonnantiegever geoordeeld een geldboete te moeten invoeren « om dat verschijnsel aan banden 

te leggen » (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008,nr. A-497/1, p. 4). 
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 De toelichting van het voorstel dat tot de bestreden ordonnantie heeft geleid, vermeldt meer 

bepaald : 

 

 « Het doel van de straf is dus de in gebreke blijvende eigenaars ertoe aan te zetten om hun 
goed weer op de markt te brengen en aldus het aantal beschikbare woningen te verhogen. De 
bepaling strekt dus tot algemene preventie, door de eigenaars ertoe aan te zetten hun goederen 
niet te laten leegstaan maar ze weer in het vastgoedcircuit te brengen » (ibid., p. 6). 
 

 B.4.4.  De Brusselse ordonnantiegever was zich bewust van het feit dat een groot aantal 

Brusselse gemeenten op dat gebied reeds belastingreglementen hadden ingevoerd, maar stelde 

vast dat « de huidige toepassing van de belastingverordeningen […] sterk [verschilt] volgens 

de gemeente zodat ze niet efficiënt genoeg lijken om het tij in het algemeen, radicaal en in 

heel het Gewest te doen keren » (ibid.). Overigens heeft hij niet ervoor gekozen een belasting 

op gewestniveau in te voeren, maar wel de beoogde handelwijze te beschouwen als een 

administratieve overtreding : 

 

 « En ofschoon er één gewestelijke maatregel moet worden genomen ter bestrijding van de 
leegstand, lijkt een belasting ons niet meer geschikt in de huidige huisvestingscrisis. Leegstand 
leidt dan immers tot de betaling van een belasting maar dat houdt ook in dat leegstand wordt 
beschouwd als een handelwijze die weliswaar nefast en schadelijk is en financieel moet worden 
gecompenseerd, maar die toch getolereerd wordt. Ingeval leegstand wordt beschouwd als een 
overtreding, is die niet meer aanvaardbaar. Leegstand is dan onwettelijk en moet daarom worden 
bestraft. Ook al zijn belasting en boete feitelijk allebei een som geld (het zouden gelijke bedragen 
kunnen zijn), toch verschillen ze door de aard ervan. Het niet-gebruik van een goed beschouwen 
als een overtreding is symbolisch sterker en geeft het recht op huisvesting een meer reële 
strekking die niet moet onderdoen voor het eigendomsrecht in een maatschappelijk en 
verantwoord perspectief » (ibid.). 
 

 B.4.5.  Het beginsel non bis in idem verbiedt « een persoon te vervolgen of te berechten voor 

een tweede ‘ misdrijf ’ voor zover identieke feiten of feiten die in hoofdzaak dezelfde zijn, eraan 

ten grondslag liggen » (EHRM, grote kamer, 10 februari 2009, Zolotoukhine t. Rusland). Dat 

beginsel kan slechts op een belasting worden toegepast indien die belasting een maatregel van 

strafrechtelijke aard is. 

 

 Zonder dat het nodig is om te onderzoeken of de administratieve geldboete van de bestreden 

bepaling van strafrechtelijke aard is, dient te worden vastgesteld dat de gemeentelijke 
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belastingreglementen in geen geval straffen zijn, doch louter fiscaal van aard zijn. Het beginsel 

non bis in idem kan bijgevolg te dezen niet van toepassing zijn. 

 

 B.4.6.1.  In zoverre de bestreden bepaling het leegstaan van een gebouw, of van een deel 

ervan, dat bestemd is voor de huisvesting van één of meer gezinnen beboet, houdt ze een 

inmenging in in het recht op eigendom, dat wordt gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Elke inmenging 

in het eigendomsrecht dient een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de vereisten van 

het algemeen belang en die van de bescherming van het recht van eenieder op het ongestoorde 

genot van zijn eigendom. Er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan tussen de 

aangewende middelen en het nagestreefde doel. Bij de uitoefening van hun bevoegdheid 

inzake huisvesting kunnen de gewesten beperkingen aanbrengen op het eigendomsrecht, meer 

bepaald om artikel 23 van de Grondwet uit te voeren. De tenuitvoerlegging van een 

huisvestingsbeleid impliceert immers dat limieten worden aangebracht op de uitoefening van 

de rechten van de houders van zakelijke rechten op de woningen waarvoor de maatregelen 

gelden die bestemd zijn om de doelstellingen van de wetgever inzake recht op huisvesting te 

bereiken.  

 

 B.4.6.2.1.  De bestreden bepaling streeft een wettig doel na, met name het woontekort in 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te verhelpen. In de parlementaire voorbereiding werd 

het volgende uiteengezet : 

 

 « Het doel van de straf is dus de in gebreke blijvende eigenaars ertoe aan te zetten om 
hun goed weer op de markt te brengen en aldus het aantal beschikbare woningen te 
verhogen » (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2007-2008, nr. 497/1, p. 6). 
 

 B.4.6.2.2.  Uit artikel 23duodecies, § 1, vloeit voort dat het laten leegstaan van een 

gebouw dat bestemd is voor de huisvesting van één of meer gezinnen of van een deel ervan, 

zoals bepaald in artikel 18, §§ 2 en 3, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de 

Brusselse Huisvestingscode, een administratieve overtreding uitmaakt. Dat artikel 18 luidt :  

 

 « […] 
 
 § 2.  Woningen worden als leegstaand beschouwd : 
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 1°  als ze gedurende een periode van minstens twaalf opeenvolgende maanden niet zijn 
ingericht met de huisraad die vereist is voor hun bestemming, behalve indien de eigenaar of 
de houder van zakelijke rechten hiervoor een verantwoording kan geven, gesteund op zijn 
toestand of op die van zijn huurder; 

 
 2°  of als gedurende een periode van minstens twaalf opeenvolgende maanden het water- 
of elektriciteitsverbruik dat er werd vastgesteld lager is dan het door de Regering vastgestelde 
minimumverbruik, behalve indien de eigenaar of de houder van zakelijke rechten hiervoor een 
verantwoording kan geven, gesteund op zijn toestand of op die van zijn huurder. 
 
 § 3.  In afwijking van § 2 wordt een woning waar de eigenaar als natuurlijke persoon of 
de houder van zakelijke rechten gedomicilieerd is, niet als een leegstaande woning 
beschouwd. 
 
 […] ». 
 

 In de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 17 juli 2003 werd in dat verband 

gepreciseerd dat de Huisvestingscode niet de leegstand om occasionele redenen beoogde 

(leegstand wegens beroepsredenen, reizen naar het buitenland, enz.), noch de « incidentele » 

leegstand (bejaarden in rusthuizen enz.). Het gaat enkel om speculatieve leegstand (Parl. St., 

Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 2002-2003, A-416/2, p. 135). 

 

 De in het voormelde artikel 18, § 2, 1° en 2°, vermelde feitelijke vaststellingen doen 

bovendien slechts een weerlegbaar vermoeden van leegstand ontstaan vermits de eigenaar of 

de houder van een zakelijk recht op het gebouw in kwestie een verantwoording kan geven 

voor het feit dat de woning niet is ingericht met huisraad of dat het water- of 

electriciteitsverbruik lager is dan het door de Regering vastgestelde minimumverbruik.  

 

 In ieder geval mag de administratieve geldboete niet worden toegepast op de houders van 

een eigendomsrecht of van andere zakelijke rechten op woningen die leegstaan om redenen 

die onafhankelijk zijn van hun wil, bijvoorbeeld wanneer ingrijpende renovatiewerken buiten 

de wil van de eigenaar aanslepen, noch op die houders die aantonen dat ze alles in het werk 

hebben gesteld om de woning te verhuren.  

 

 B.4.6.2.3.  Luidens het bestreden artikel 23duodecies, § 4, eerste lid, bedraagt de 

administratieve geldboete 500 euro per strekkende meter van de langste gevel 

vermenigvuldigd met het aantal verdiepingen van de woning, de niet-ingerichte 

kelderverdieping en zolderverdieping niet meegerekend. In geval van een gedeeltelijk 

leegstaand gebouw, wordt de boete zo berekend dat de boete die verschuldigd zou zijn voor 
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het hele gebouw gedeeld wordt door het aantal verdiepingen, zonder rekening te houden met 

de niet-ingerichte kelderverdiepingen en zolderverdiepingen, en het verkregen resultaat wordt 

vermenigvuldigd met het aantal verdiepingen met leegstand (artikel 23duodecies, § 4, tweede 

lid). Tenzij de overtreder bewijst dat het gebouw niet continu heeft leeggestaan, wordt het 

bedrag van de boete vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin de overtreding bestond, te 

rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van eerste vaststelling (artikel 23duodecies, 

§ 4, vierde lid). Gelet op de gemiddelde gevelbreedte van de voor huisvesting bestemde 

gebouwen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, is het bedrag van de geldboete niet 

onredelijk hoog.  

 

 B.4.6.2.4.  Voorafgaand aan de beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, 

dienen de houders van zakelijke rechten op het gebouw in kwestie bij een ter post 

aangetekende brief, met ontvangstbewijs, te worden gewaarschuwd. In antwoord hierop 

kunnen die houders aanvoeren waarom er geen sprake zou zijn leegstand of waarom die 

verantwoord zou zijn of kunnen zij het bewijs leveren dat er een einde is gemaakt aan de 

leegstand. Tegen de beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, kan beroep 

worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg (artikel 23duodecies, § 6), die over volle 

rechtsmacht beschikt.  

 

 B.4.6.3.  De inmenging in het eigendomsrecht is bijgevolg evenredig en redelijk 

verantwoord. 

 

 B.4.7.  Ten slotte, in zoverre de verzoekende partij een discriminatie aanklaagt tussen de 

houders van zakelijke rechten op een leegstaande woning die een gemeentebelasting en een 

gewestelijke geldboete zouden moeten betalen, en de houders van zakelijke rechten op een 

leegstaande woning die slechts de gewestelijke geldboete zouden moeten betalen, dient te 

worden opgemerkt dat zij niet zou voortvloeien uit de bestreden ordonnantie, maar wel uit de 

toepassing van twee normen van verschillende aard, die door verschillende overheden zijn 

genomen. Zulk een situatie is op zich niet strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 

die niet verbieden dat een wetgever een handelwijze die reeds het voorwerp uitmaakt van een 

door een ander machtsniveau vastgestelde belasting, strafbaar stelt. 

 

 Door in paragraaf 8 van het bestreden artikel te voorzien in een stimulerende maatregel 

voor de gemeenten die afstand zouden doen van hun belastingreglement ter zake, heeft de 
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Brusselse ordonnantiegever, voor zover mogelijk, de gevolgen beperkt van een eventuele 

cumulatie van de gewestelijke geldboete en de toepassing van een gemeentelijk 

belastingreglement.  

 

 B.4.8.  Rekening houdend met wat voorafgaat, is het eerste onderdeel van het tweede 

middel niet gegrond. 

 

 B.5.1.  Het tweede onderdeel van het tweede middel heeft betrekking op 

artikel 23duodecies, § 2, van de Brusselse Huisvestingscode, in zoverre die bepaling erin 

voorziet dat een woning kan worden bezocht om na te gaan of zij leegstaat, wat strijdig zou 

zijn met het recht op onschendbaarheid van de woning dat is gewaarborgd bij artikel 15 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

 B.5.2.  Paragraaf 1 van artikel 23duodecies van de Brusselse Huisvestingscode verwijst, 

wat het begrip « leegstaande woning » betreft, naar artikel 18, §§ 2 en 3, van dezelfde Code, 

geciteerd in B.4.6.2.2.  

 

 B.5.3.  Het begrip « woning », zoals die wordt beschermd door de in het middel vermelde 

bepalingen, valt niet samen met de woonplaats in de administratieve betekenis van het woord, en 

heeft betrekking op diverse plaatsen die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn 

werkelijke verblijfplaats te vestigen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt 

dat het gaat om een « autonoom begrip dat niet afhangt van een internrechtelijke kwalificatie », 

en dat de vraag of een woonruimte een woning is, afhangt « van de feitelijke omstandigheden, 

met name van het bestaan van een voldoende en aanhoudende band met een bepaalde plaats » 

(EHRM, 18 november 2004, Prokopovitch t. Rusland), en voegt eraan toe dat « de woning 

gewoonlijk de plaats of de materieel bepaalde ruimte is waar het privé- en gezinsleven zich 

ontwikkelt » (EHRM, 12 januari 2010, Chelu t. Roemenië). 

 

 In principe is een leegstaande woning in de zin van het voormelde artikel 18 geen woning 

omdat er zich geen privé- of gezinsleven ontwikkelt en omdat niemand een voldoende en 

aanhoudende band ermee heeft. Niettemin kan niet worden uitgesloten dat, in bepaalde 

alleenstaande gevallen, de woning die door de bevoegde diensten wordt bezocht om de leegstand 
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ervan vast te stellen, aan die definitie van « woning » beantwoordt. Bijgevolg dient te worden 

nagegaan of die inmenging redelijk is verantwoord. 

 

 B.5.4.1.  In zoverre het bestreden artikel de ambtenaren bevoegd om de in 

artikel 23duodecies, § 1, bepaalde administratieve overtreding vast te stellen, machtigt om de 

effectieve bewoning na te gaan van een gebouw waarvoor aanwijzingen bestaan dat het zou 

leegstaan, verzekert het de doeltreffendheid van de administratieve geldboete. Het draagt 

aldus bij tot het in B.4.6.2.1 vermelde wettige doel.  

 

 B.5.4.2.  Het door het bestreden artikel toegelaten woningbezoek strekt ertoe het vermoeden 

van leegstand in de zin van het genoemde artikel 18 te bevestigen. Voormelde ambtenaren 

vermogen dus enkel de woningen te bezoeken waarvoor een vermoeden van leegstand bestaat, 

hetzij omdat ze gedurende een periode van minstens twaalf opeenvolgende maanden niet zijn 

ingericht met huisraad, hetzij omdat gedurende die periode het electriciteits- en waterverbruik 

abnormaal laag is. Bovendien kan de woning waarin de houder van zakelijke rechten 

gedomicilieerd is, nooit door ambtenaren worden bezocht, vermits er in dat geval geen sprake 

kan zijn van leegstand (artikel 18, § 3, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de 

Brusselse Huisvestingscode). 

 

 B.5.4.3.  De ambtenaren die van plan zijn een woning te bezoeken, dienen de houder van 

zakelijke rechten op die woning één week vóór de datum van het bezoek te verwittigen 

(artikel 23duodocies, § 2, laatste zin, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de 

Brusselse Huisvestingscode). Die waarschuwing dient te preciseren op grond waarvan de 

ambtenaren vermoeden dat er sprake is van leegstand, zodat die houders nog vóór het bezoek 

kunnen aanvoeren waarom dat niet het geval is.  

 

 B.5.4.4.  Tot slot dient, samen met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, te worden 

vastgesteld dat wanneer de houder van een zakelijk recht zich tegen het bezoek zou verzetten, 

de bestreden bepaling het gebruik van geweld of dwang niet toelaat. In tegenstelling tot 

artikel 13, § 1, vijfde lid, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse 

Huisvestingscode, verbindt de bestreden bepaling geen negatieve gevolgen aan de eventuele 

weigering om aan de bevoegde agenten toegang te verlenen.  
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 B.5.4.5.  Uit het voorgaande volgt dat het slechts in uitzonderlijke gevallen is dat de 

ambtenaren bevoegd om leegstand vast te stellen, een woning zullen betreden waarvan de 

onschendbaarheid is gewaarborgd bij artikel 15 van de Grondwet en bij artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In dat beperkte aantal gevallen is de daaruit 

volgende inmenging in het recht op onschendbaarheid van de woning redelijk verantwoord 

door het in B.4.6.2.1 vermelde wettige doel. 

 

 B.5.5.  In zoverre het een schending aanklaagt van artikel 15 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 

zoverre de bestreden bepaling geen procedurele waarborgen zou inhouden, is dat onderdeel 

van het middel evenmin gegrond. Ofschoon de bestreden bepaling niet uitdrukkelijk in enig 

rechterlijk optreden voorafgaand aan het bezoek voorziet, staat ze, zoals hiervoor vermeld, het 

gebruik van geweld of dwang niet toe, zodat een dergelijk bezoek enkel op vrijwillige basis 

kan gebeuren. 

 

 

 Wat het derde middel betreft 

 

 B.6.  Het derde middel is gericht tegen artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse 

Huisvestingscode, en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. De verzoekende 

partij verwijt de bestreden bepaling dat zij de rechter in staat stelt om de houders van 

zakelijke rechten op een onroerend goed ertoe te verplichten dat goed te bewonen of te laten 

bewonen, wat een onevenredige inmenging zou zijn in het recht op het ongestoord genot van 

de eigendom en in het recht op eerbiediging van het privéleven, het gezinsleven en de woning. 

 

 B.7.1.  Door te bepalen dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak 

doet zoals in kort geding, op verzoek van hetzij de administratieve overheden, hetzij een door 

de Brusselse Regering erkende vereniging, kan bevelen dat de eigenaar of de houder van een 

ander zakelijk recht op een leegstaande woning gepaste maatregelen neemt om ervoor te 

zorgen dat de woning binnen een redelijke termijn wordt bewoond, vormt de bestreden 

bepaling een inmenging in het recht op eerbiediging van de eigendom dat bij artikel 1 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag wordt gewaarborgd. Elke inmenging in dat recht 
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dient een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de vereisten van het algemeen belang 

en die van de bescherming van het recht van eenieder op het ongestoord genot van zijn 

eigendom. Om zulk een inmenging te kunnen verantwoorden, moet zij bijgevolg worden 

gemotiveerd door een doelstelling van algemeen belang en moeten de aangewende middelen 

evenredig zijn met die doelstelling. 

 

 B.7.2.  De Brusselse ordonnantiegever wil aanmoedigen dat woningen die blijven 

leegstaan, weer op de markt worden gebracht om het bij artikel 23 van de Grondwet 

vastgelegde recht van eenieder op een behoorlijke huisvesting mee te helpen verwezenlijken. 

Zulk een doelstelling van algemeen belang is wettig en kan in principe een inmenging 

rechtvaardigen in het recht op het ongestoord genot van de eigendom, voor zover de 

schending van dat recht evenredig is met de nagestreefde doelstelling.  

 

 B.7.3.1.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, kan de bestreden 

stakingsvordering niet worden aangewend voor eender welke tijdelijk leegstaande woning. 

Zoals de voorzitster van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevestigen, kan de betwiste vordering immers enkel door 

de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg worden ingewilligd wanneer de voorwaarden 

van leegstand, zoals die zijn gepreciseerd in artikel 18, §§ 2 en 3, van de Brusselse 

Huisvestingscode, vervuld zijn. De eigenaar of de houder van zakelijke rechten kan bijgevolg 

aantonen dat de woning niet leegstaat, of vermijden dat hem dwangmaatregelen worden 

opgelegd door een verantwoording te geven voor de leegstand, steunende op zijn toestand of 

op die van zijn huurder. 

 

 B.7.3.2.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de Brusselse ordonnantiegever zich 

zorgen maakte omtrent de ondoeltreffendheid van de regelingen die tot dan toe waren 

ingevoerd ter bestrijding van het toenemende aantal woningen die eigenaars om speculatieve 

redenen lieten leegstaan, in het bijzonder in de context van de aangekondigde demografische 

groei voor Brussel in de nabije toekomst (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 

2007-2008, A-497/1, p. 3).  

 

 Door te preciseren dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan bevelen dat 

« de eigenaar, de vruchtgebruiker, de houder van een recht van opstal of van erfpacht op de 

woning gepaste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de woning binnen een redelijke 
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termijn wordt bewoond », stelt het bestreden artikel de rechter in staat ze ertoe te verplichten 

om ervoor te zorgen dat het goed wordt bewoond, wat bijdraagt tot de verwezenlijking van 

het doel dat door de Brusselse ordonnantiegever wordt nagestreefd. De rechter vermag zich 

evenwel niet in hun plaats te stellen voor het beheer van hun goed.  

 

 De bestreden bepaling leidt dus niet tot een onevenredige inmenging in het recht op het 

ongestoord genot van de eigendom. 

 

 B.7.4.  Voor het overige geeft de verzoekende partij niet aan in welk opzicht de andere 

bepalingen die zij ter ondersteuning van haar middel vermeldt en die het recht op eerbiediging 

van het privéleven, het gezinsleven en de woning waarborgen, zouden zijn geschonden door 

artikel 23duodecies, § 7, van de Brusselse Huisvestingscode. Het bevel aan de houder van 

zakelijke rechten van een leegstaande woning om gepaste maatregelen te nemen teneinde 

ervoor te zorgen dat het goed binnen een redelijke termijn wordt bewoond, betekent immers 

niet dat hij het goed persoonlijk moet bewonen. 

 

 B.7.5.  Het derde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4795 

 
 

Arrest nr. 92/2010 
van 29 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van 

het Wetboek van strafvordering en artikel 136 van het Wetboek van strafvordering, gesteld 

door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 20 oktober 2009 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen Mario 
Marreel en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 november 
2009, heeft de Correctionele Rechtbank te Kortrijk de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 21ter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
strafvordering, in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het gelijkheidsbeginsel 
(artikelen 10 en 11 van de Grondwet), doordat het niet voorziet in de mogelijkheid voor de 
vonnisrechter om het verval of de onontvankelijkheid van de strafvordering uit te spreken 
wegens de overschrijding van de redelijke termijn, terwijl een dergelijke sanctie wel kan 
worden uitgesproken tijdens het vooronderzoek of in het kader van de regeling der 
rechtspleging, en dit op basis van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering in 
samenhang gelezen met de vernoemde artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, zoals geïnterpreteerd door de recente 
rechtspraak ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 136 van het Wetboek van strafvordering, in samenhang gelezen met 
de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, het gelijkheidsbeginsel (artikelen 10 en 11 van de Grondwet), 
doordat het de aanhangigmaking bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling van een onderzoek 
dat langer duurt dan een jaar slechts mogelijk maakt voor gerechtelijke onderzoeken doch niet 
voor opsporingsonderzoeken ? »; 
 
 3.  « Schendt artikel 136 van het Wetboek van strafvordering, in samenhang gelezen met 
artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering en de artikelen 6.1 en 13 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het gelijkheidsbeginsel 
(artikelen 10 en 11 van de Grondwet), doordat het de aanhangigmaking bij de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling van een onderzoek dat langer duurt dan een jaar slechts mogelijk 
maakt voor gerechtelijke onderzoeken doch niet voor opsporingsonderzoeken, waardoor de 
procedurele sanctie voorzien in artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering (met name 
het uitspreken van de nietigheid van de handeling die door de onregelmatigheid is aangetast 
en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging als daartoe grond bestaat) 
wel kan worden toegepast in geval van de overschrijding van de redelijke termijn in een 
gerechtelijk onderzoek (dit op basis van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering in 
samenhang gelezen met de vernoemde artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, zoals geïnterpreteerd door de recente 
rechtspraak) maar niet kan worden toegepast in geval van de overschrijding van de redelijke 
termijn in een opsporingsonderzoek ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Mario Marreel, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 53; 
 
 -  Rudi Van Nunen, wonende te 2260 Westerlo, Rodekruisstraat 9E; 
 
 -  de Ministerraad. 
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 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Rudi Van Nunen; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Rieder, advocaat bij de balie te Gent, voor Rudi Van Nunen; 
 
 .  Mr. J. Huygh loco Mr. M. Pilcer, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Mario Marreel en Rudi Van Nunen zijn op grond van feiten omschreven in vier notities van het parket, 
samen met een aantal andere personen, in verdenking gesteld voor meerdere strafrechtelijke inbreuken, strafbaar 
met correctionele straffen. 
 
 Rudi Van Nunen werpt op dat de dagvaardingen onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende gedetailleerd 
zijn, zodat hij zich niet behoorlijk kan verdedigen. Bovendien voert hij aan dat in de dagvaarding niet wordt 
verduidelijkt of hij als dader dan wel als mededader wordt vervolgd. De Rechtbank verwerpt dat verweer. 
 
 Mario Marreel voert aan dat de redelijke termijn is overschreden aangezien in notitie I van het parket reeds 
6 jaar en 5 maanden verstreken zijn sinds de huiszoeking op 24 april 2003, in notitie II van het parket reeds 
6 jaar en 2 maanden verstreken zijn sinds het verhoor op 2 juli 2003 en in notitie III van het parket reeds 6 jaar 
en 5 maanden verstreken zijn sinds het verhoor op 24 april 2003. In de eerste twee notities van het parket werd 
een gerechtelijk onderzoek gevoerd, in de derde notitie van het parket een opsporingsonderzoek. De Rechtbank 
oordeelt dat de redelijke termijn in de voormelde notities manifest is overschreden. 
 
 Mario Marreel vraagt dat, wegens de overschrijding van de redelijke termijn, het verval van de 
strafvordering wordt uitgesproken. Overeenkomstig artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering kan de Rechtbank ofwel een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken ofwel een 
straf die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf. Het vervallen verklaren van de strafvordering behoort 
niet tot de mogelijkheden. Naar aanleiding van die vaststelling stelt de Rechtbank de bovenvermelde 
prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 
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- A - 

 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  Allereerst voert de Ministerraad aan dat de toestand van een verdachte niet vergelijkbaar is met die 
van een beklaagde. De verdachte verschijnt immers voor de onderzoeksgerechten, terwijl dit voor de beklaagde 
niet het geval is. Hierdoor verschillen de rechten van de verdachte en van de beklaagde, alsook de modaliteiten 
van beslechting van het onderzoek. 
 
 A.1.2.  Vervolgens meent de Ministerraad dat artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering niet voorziet in het verval van de strafvordering als sanctie voor de overschrijding van de 
redelijke termijn. Het Hof van Cassatie bevestigde in zijn arresten van 10 december 2002 en van 28 mei 2008 
dat bij toepassing van die bepaling de enige mogelijke sancties de veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring of het uitspreken van een straf lager dan de wettelijke minimumstraf zijn. 
 
 De Ministerraad merkt tevens op dat in artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering geen melding 
wordt gemaakt van de overschrijding van de redelijke termijn. In de artikelen 20 en volgende van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wordt de redelijke termijn evenmin aangehaald als reden 
van verval van de strafvordering. Daaruit volgt volgens de Ministerraad dat de overschrijding van de redelijke 
termijn geen reden van verval van de strafvordering kan zijn. 
 
 A.1.3.  Als volgende element voert de Ministerraad aan dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 8 april 
2008 niet heeft geoordeeld dat de kamer van inbeschuldigingstelling het verval van de strafvordering zou 
moeten uitspreken wanneer zij vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden. Het Hof stelde enkel vast dat 
wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling kennis neemt van een zaak en de inverdenkinggestelde de 
overschrijding van de redelijke termijn opwerpt, zij daarover, alsook over de gevolgen daarvan voor het verdere 
verloop van de procedure, uitspraak dient te doen met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van 
strafvordering. 
 
 A.1.4.  In de arresten van het Hof van Cassatie van 27 oktober 2009 en van 24 november 2009 ziet de 
Ministerraad een bevestiging van zijn standpunt. Het Hof van Cassatie erkent de mogelijkheid voor de 
onderzoeksgerechten om het verval van de strafvordering uit te spreken wanneer de redelijke termijn werd 
overschreden, zij het slechts onder strikte voorwaarden, namelijk enkel wanneer de overschrijding van de 
redelijke termijn de bewijsvoering en het recht van de verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar 
heeft aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke rechtsvordering meer mogelijk 
is. Bovendien moet het onderzoeksgerecht preciseren tegen welke bewijsmiddelen en waarom de verdachte zich 
niet meer behoorlijk zou kunnen verdedigen. 
 
 A.1.5.  Ten slotte benadrukt de Ministerraad dat in een andersoortige passende rechtshulp kan worden 
voorzien. De wetgever heeft beslist dat, wanneer de bodemrechter oordeelt dat de redelijke termijn is 
overschreden, het passende rechtsherstel kan bestaan ofwel in de veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring ofwel in het uitspreken van een straf die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf. De 
aldus geboden passende rechtshulp kan verschillend zijn van de passende rechtshulp die wegens dezelfde 
vaststelling wordt verleend aan een verdachte. Dat verschil zou objectief verantwoord zijn door het feit dat de 
persoon bedoeld bij artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (een beklaagde) 
en de persoon bedoeld bij artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering (een verdachte) zich niet in een 
soortgelijke toestand bevinden. 
 
 A.1.6.  In zijn memorie van antwoord ziet de Ministerraad ook in het arrest nr. 16/2010 van 18 februari 
2010 van het Grondwettelijk Hof een bevestiging van zijn standpunt. Hij wenst bovendien aan te stippen dat uit 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de uitlegging ervan in de rechtspraak niet kan worden 
afgeleid dat het onderzoeksgerecht, in geval van overschrijding van de redelijke termijn, zou moeten overgaan 
tot het uitspreken van het verval, de niet-toelaatbaarheid of de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering. 
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 A.2.1.  Rudi Van Nunen vindt het in het geding zijnde verschil in behandeling discriminerend. De 
overschrijding van de redelijke termijn kan zich voordoen zowel in de fase voor de onderzoeksgerechten als in 
de fase voor de feitenrechter en de schade die door de overschrijding wordt opgelopen, zal identiek zijn. 
Daarenboven zijn zowel de rechtsgrond als de argumenten ter verdediging identiek. Het discriminerende 
verschil schuilt in de rechtsgevolgen die door de onderzoeksgerechten dan wel de vonnisgerechten kunnen 
worden verbonden aan de schending van de redelijke termijn. 
 
 A.2.2.  Rudi Van Nunen wijst op het feit dat de parlementaire bespreking geen concrete invulling heeft 
gegeven aan de notie « gronden van verval van de strafvordering ». Hieruit blijkt dat de onderzoeksgerechten 
bevoegd zijn uitspraak te doen over alle gronden van verval van de strafvordering. Ook de overschrijding van 
de redelijke termijn maakt een grond van verval van de strafvordering uit, zoals blijkt uit het opschrift van 
hoofdstuk IV « Oorzaken van verval van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering » van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering. 
 
 A.2.3.  Vervolgens voert Rudi Van Nunen aan dat het recht op behandeling binnen een redelijke termijn 
een grondrecht is. Noch de internationale verdragen, noch de Grondwet voorzien uitdrukkelijk in enige sanctie 
in geval van schending van een van de daarin vervatte grondrechten, maar hij acht het evident dat wanneer het 
recht op behandeling binnen een redelijke termijn wordt geschonden, de enige mogelijke sanctie bestaat in het 
verval van de strafvordering. De rechtspraak van het Hof van Cassatie zou volkomen in strijd zijn met die 
evidentie. 
 
 A.2.4.  Rudi Van Nunen wijst op de veroordeling van België, door het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, vanwege het arrest van 8 november 2005 van het Hof van Cassatie waarin de beoordeling van de 
redelijke termijn uit de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten werd gehouden op grond van de overweging 
dat dit de gegrondheid van de strafvordering betreft. In het arrest van 8 april 2008 bevestigde het Hof van 
Cassatie - tegemoetkomend aan de voormelde veroordeling - dat de beoordeling van de redelijke termijn 
verband houdt met de regelmatigheid van de procedure en bijgevolg door de onderzoeksgerechten dient te 
gebeuren met toepassing van de artikelen 131 junctis 135 en 235bis van het Wetboek van strafvordering. Er zou 
echter geen enkele verantwoording zijn voor het feit dat de vonnisrechter, in tegenstelling tot de 
onderzoeksgerechten, niet beschikt over de mogelijkheid om de niet-ontvankelijkheid of het verval van de 
strafvordering uit te spreken wegens overschrijding van de redelijke termijn. 
 
 A.2.5.  Vervolgens betwist Rudi Van Nunen de stelling van het Hof van Cassatie die in de arresten van 
27 mei 1992 en 9 december 1997 wordt teruggevonden. Het Hof gaat ervan uit dat aangezien de internationale 
verdragen noch de wettelijke bepalingen voorzien in de sanctie van de niet-ontvankelijkheid of het verval van 
de strafvordering, die sancties niet kunnen worden opgelegd. Die stelling is volledig in strijd met de evidentie 
dat de schending van een grondrecht steeds moet kunnen leiden tot de niet-ontvankelijkheid of het verval van 
de strafvordering. Anders oordelen zou leiden tot de vaststelling dat de schending van de fundamentele rechten 
nooit tot de nietigheid, de niet-ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering zou kunnen leiden nu geen 
enkele van die bepalingen uitdrukkelijk in een dergelijke sanctie voorziet. Een volgende redeneerfout van het 
Hof van Cassatie, volgens Rudi Van Nunen, ligt in het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de schending van 
de redelijke termijn op zichzelf beschouwd, enerzijds, en de schending van de redelijke termijn die een 
schending van de rechten van verdediging tot gevolg heeft, anderzijds. In dat verband moet worden vastgesteld 
dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens verschillende autonome grondrechten 
beschermt. Het zou niet te verantwoorden zijn om één grondrecht (de redelijke termijn) ondergeschikt te maken 
aan een ander grondrecht (bijvoorbeeld het recht van verdediging). 
 
 A.2.6.  Ten slotte voert Rudi Van Nunen aan dat het onderscheid tussen de feitenrechter en de 
onderzoeksgerechten onevenredige gevolgen teweegbrengt. Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de 
vervallenverklaring van de strafvordering uitspreekt wegens schending van de redelijke termijn zal de 
verdachte niet schuldig kunnen worden bevonden aan de hem ten laste gelegde feiten, niet veroordeeld kunnen 
worden in de kosten, niet tot teruggave kunnen worden veroordeeld, kan ten aanzien van hem geen bijzondere 
verbeurdverklaring worden uitgesproken en kunnen de feiten niet als basis dienen voor een staat van wettelijke 
of bijzondere herhaling bij een eventuele latere veroordeling, terwijl dit allemaal wel het geval is wanneer de 
feitenrechter een schending van de redelijke termijn vaststelt. 
 
 A.2.7.  In zijn memorie van antwoord herhaalt Rudi Van Nunen zijn standpunt. Naar aanleiding van het 
arrest nr. 16/2010 van 18 februari 2010 van het Hof voegt hij nog toe dat het in het geding zijnde verschil in 
behandeling naar zijn mening nog steeds bestaat. Het Hof moet immers uitspraak doen over de grondwettigheid 
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van een wettelijke bepaling en niet over de grondwettigheid van de interpretatie door het Hof van Cassatie van 
een wettelijke bepaling. Als er al rekening moet worden gehouden met enige interpretatie van de wettelijke 
bepaling, dan zou het die van de verwijzende rechter moeten zijn. 
 
 A.3.1.  Mario Marreel voert allereerst aan dat het arrest van het Hof van Cassatie van 8 november 2005 
aanleiding geeft tot diverse problemen, in het bijzonder door het feit dat gedurende het vooronderzoek geen 
herstel kan worden geboden voor een overschrijding van de redelijke termijn. Dat blijkt uit het arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 25 september 2007, waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar 
het arrest van het Hof van Cassatie van 8 november 2005 om tot het besluit te komen dat er in België tijdens het 
vooronderzoek geen sprake is van een adequaat rechtsmiddel zoals bedoeld in artikel 13 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Naar aanleiding van die veroordeling heeft het Hof van Cassatie zijn rechtspraak gewijzigd. Bij arrest van 
8 april 2008 stelde het Hof van Cassatie dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling kennis neemt van 
een zaak en bij die gelegenheid wordt geroepen uitspraak te doen over de overschrijding van de redelijke 
termijn en de gevolgen daarvan op het verdere verloop van de procedure, zij toepassing moet maken van de 
procedure van zuivering der nietigheden (artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering). 
 
 De arresten van het Hof van Cassatie van 27 oktober 2009 en 24 november 2009 dateren van na het 
tussenvonnis waarin de verwijzende rechter de prejudiciële vragen heeft gesteld en zouden niets veranderen aan 
het uitgangspunt dat door die verwijzingsrechter werd gehanteerd. De verwijzingsrechter is volgens Mario 
Marreel terecht ervan uitgegaan dat de onderzoeksgerechten de loutere overschrijding van de redelijke termijn 
kunnen bestraffen met de stopzetting van de strafvervolging. De arresten van het Hof van Cassatie veranderen 
niets aan dat uitgangspunt, vermits die rechtspraak in strijd is met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en mitsdien door de onderzoeksgerechten terzijde zal moeten worden 
geschoven. 
 
 De onverenigbaarheid met de voormelde verdragsbepalingen is het gevolg van het feit dat de 
onderzoeksgerechten geen rechtsherstel mogen verlenen voor de loutere overschrijding van de redelijke 
termijn. Hoogstens kunnen zij de bestraffing doorschuiven naar de vonnisrechter, die dan gebonden zou zijn 
door het oordeel van het onderzoeksgerecht over de beoordeling van de redelijke termijn. Daardoor is er geen 
sprake van een daadwerkelijk en onmiddellijk rechtsherstel zoals vereist door artikel 13 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. De mogelijkheid van het « uitgesteld rechtsherstel » zou dat niet kunnen 
verhelpen. 
 

 A.3.2.  In de tweede plaats werpt Mario Marreel op dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens integraal van toepassing is op het vooronderzoek. Dit werd onlangs nog uitdrukkelijk bevestigd 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten aanzien van het gerechtelijk onderzoek zoals het 
bestaat in Spanje. 
 
 A.3.3.  Ten slotte voert Mario Marreel aan dat de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens niet voorschrijven waarin het passend rechtsherstel voor de vastgestelde overschrijding van 
de redelijke termijn moet bestaan. Daaruit volgt zowel het feit dat de sanctie niet hoeft te bestaan in het 
stopzetten van de strafvordering, als het feit dat de sanctie wel kan bestaan in het stopzetten van de 
strafvordering. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat enkel na of er sprake is geweest van een 
daadwerkelijk rechtsherstel : het herstel moet een passende en voldoende compensatie uitmaken voor de 
overdreven lange duur van de strafprocedure. De stopzetting van de vervolging werd in het verleden reeds 
aanvaard als een mogelijke vorm van herstel. 
 
 Mario Marreel leidt daaruit af dat de onderzoeksgerechten die de (loutere) overschrijding van de redelijke 
termijn vaststellen, maar daaraan geen rechtsherstel koppelen, artikel 13 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens schenden. Gelet op de primauteit van dat Verdrag, zou de nieuwe leer van het Hof van 
Cassatie derhalve geen toepassing kunnen vinden. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede en derde prejudiciële vraag 
 
 A.4.1.  De Ministerraad betwist in de eerste plaats het nut van de prejudiciële vraag voor het beslechten van 
het bodemgeschil. Vervolgens voert hij aan dat het verschil in behandeling tussen de personen die het voorwerp 
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uitmaken van een opsporingsonderzoek, enerzijds, en de personen die het voorwerp uitmaken van een 
gerechtelijk onderzoek, anderzijds, objectief en redelijk verantwoord is. Tegen de eerste categorie van personen 
bestaan (nog) geen ernstige aanwijzingen van schuld en zij kunnen niet het voorwerp uitmaken van 
dwangmaatregelen en handelingen die een schending uitmaken van individuele rechten en vrijheden, behoudens 
de bij wet gestelde uitzonderingen. Doordat de onderzoeksrechter, met toepassing van artikel 61bis van het 
Wetboek van strafvordering, overgaat tot de inverdenkingstelling van de persoon tegen wie ernstige 
aanwijzingen van schuld bestaan, gaat die persoon over van de eerste naar de tweede categorie van personen. 
Die laatste categorie van personen krijgt de rechten bedoeld bij artikel 136 van het Wetboek van strafvordering. 
 
 De Ministerraad concludeert dat de voornoemde personen niet vergelijkbaar zijn. In het kader van het 
gerechtelijk onderzoek kan de termijn van één jaar als een controletermijn van de stand van het gerechtelijk 
onderzoek en de daden van de onderzoeksrechter worden beschouwd. Tijdens het opsporingsonderzoek is het 
daarentegen de procureur des Konings die overeenkomstig artikel 28bis van het Wetboek van strafvordering 
waakt over de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze werden verzameld. In het kader 
van het opsporingsonderzoek is er geen controletermijn van één jaar, maar dat zou dus een gerechtvaardigd 
verschil in behandeling zijn. 
 
 Het doel van het opstarten van een opsporingsonderzoek is verschillend van dat van het opstarten van een 
gerechtelijk onderzoek, zo zet de Ministerraad verder uiteen. Het opsporingsonderzoek is erop gericht alle 
nuttige gegevens te verzamelen, zowel pro- als reactief, die het parket moeten toelaten te oordelen over de 
opportuniteit van de strafvordering. Het gerechtelijk onderzoek betreft niet meer het opsporen van misdrijven, 
maar veronderstelt principieel dat de misdrijven reeds aan het licht zijn gekomen. In een gerechtelijk onderzoek 
moet de verdachte dus steeds de realistische vrees hebben dat zijn zaak daadwerkelijk voor een vonnisgerecht 
zal komen en dat hij in voorkomend geval van zijn vrijheid zal worden beroofd. In een opsporingsonderzoek 
zou dat niet het geval zijn. 
 
 A.4.2.  Ten slotte benadrukt de Ministerraad dat voor de stelling volgens welke, wanneer tijdens een 
opsporingsonderzoek de redelijke termijn is overschreden, er een onmiddellijke toegang moet zijn tot een 
rechter die op basis van de termijnoverschrijding als passend rechtsgevolg de stopzetting van de vervolging 
moet kunnen uitspreken, geen bevestiging kan worden gevonden in de artikelen 6.1 en 13 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, noch in de recente rechtspraak over die bepalingen. Het is voor de 
Ministerraad onduidelijk waarom bij eventuele termijnoverschrijding in het opsporingsonderzoek, in 
voorkomend geval door de vonnisrechter geen passend rechtsherstel zou kunnen worden gegeven op grond van 
artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering. In het stadium van het 
opsporingsonderzoek zou het de procureur des Konings zijn die daadwerkelijke rechtshulp kan bieden, conform 
de vereisten die daarvoor door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn gesteld. 
 
 A.5.1.  Rudi Van Nunen beroept zich ten eerste op het feit dat de overschrijding van de redelijke termijn 
zich zowel kan voordoen in de fase van het opsporingsonderzoek als in de fase van het gerechtelijk onderzoek. 
In beide gevallen is zowel het grondrecht als de argumentatie om te besluiten tot een schending van de redelijke 
termijn identiek. Het discriminerende verschil schuilt in het feit dat de rechtsonderhorige die het voorwerp 
uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek toegang heeft tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter die de 
redelijke termijn kan beoordelen en in voorkomend geval een sanctie kan uitspreken, terwijl de 
rechtsonderhorige die het voorwerp uitmaakt van een opsporingsonderzoek geen toegang heeft tot een rechter. 
 
 Rudi Van Nunen voert aan dat, gelet op de veroordeling van België door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, de overschrijding van de redelijke termijn reeds kan zijn gesitueerd in de onderzoeksfase 
van de rechtspleging. Er zou geen enkel objectief en redelijk criterium bestaan voor het onderscheid tussen de 
rechtsonderhorigen in het kader van het gerechtelijk onderzoek dan wel het opsporingsonderzoek. Voor beide 
categorieën van rechtsonderhorigen zijn de druk van de ingestelde strafvervolging, de onzekerheid omtrent de 
afloop en de duur van het onderzoek identiek. Hij besluit dat er geen objectieve verantwoording bestaat voor het 
feit dat (i) de rechtsonderhorige die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek recht heeft op 
controle van de redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter tijdens de onderzoeksfase en 
dat (ii) die rechter een overschrijding van de redelijke termijn kan bestraffen met de niet-ontvankelijkheid of het 
verval van de strafvordering, terwijl de rechtsonderhorige die het voorwerp uitmaakt van een 
opsporingsonderzoek niet over die dubbele mogelijkheid beschikt. 
 
 A.5.2.  Ten tweede voert Rudi Van Nunen nogmaals aan dat de rechtsonderhorige die het voorwerp 
uitmaakt van een opsporingsonderzoek tijdens de onderzoeksfase de schending van de redelijke termijn niet kan 
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laten vaststellen door een onafhankelijke en onpartijdige rechter en derhalve geen onmiddellijk rechtsherstel 
krijgt. Hij dient daarenboven te wachten tot hij voor de feitenrechter komt alvorens hij voor het eerst de 
schending van de redelijke termijn (die zich kan situeren in de fase van het onderzoek) beoordeeld kan zien. 
Hierbij dient te worden benadrukt dat die rechtsonderhorige de schending van de redelijke termijn niet bestraft 
zal zien door de feitenrechter met de niet-ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering. De periode tussen 
het overschrijden van de redelijke termijn tijdens het opsporingsonderzoek en de verschijning voor de 
feitenrechter kan zich nog over jaren uitstrekken en kan door de rechtsonderhorige niet worden ingekort. 
 
 A.6.  Mario Marreel merkt op dat artikel 136 van het Wetboek van strafvordering slechts van toepassing is 
op het gerechtelijk onderzoek en niet op het opsporingsonderzoek. Terwijl het op zich niet onverantwoord is dat 
er sprake is van bepaalde verschillen in behandeling naargelang een verdachte wordt geconfronteerd met een 
opsporingsonderzoek dan wel met een gerechtelijk onderzoek, moeten de verschillen in behandeling wel redelijk 
verantwoord zijn. Dat is niet zo, volgens Mario Marreel, wanneer in het ene geval de verdachte die 
geconfronteerd wordt met een schending van een fundamenteel recht daartegen niets kan beginnen, terwijl in het 
andere geval de verdachte of inverdenkinggestelde die geconfronteerd wordt met een schending van datzelfde 
fundamentele recht de zaak aanhangig kan maken bij een nationale instantie zoals bedoeld in artikel 13 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Ook het opsporingsonderzoek moet overeenkomstig de inhoud 
van dat Verdrag worden gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat het niet verantwoord is dat de verdachte die tijdens het 
opsporingsonderzoek met de overschrijding van de redelijke termijn wordt geconfronteerd, zich niet 
overeenkomstig artikel 136 van het Wetboek van strafvordering tot de kamer van inbeschuldigingstelling kan 
wenden. 
 

 

- B - 

 

 De in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  Artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 

bepaalt : 

 

 « Indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, kan de rechter 
de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een straf uitspreken die lager 
kan zijn dan de wettelijke minimumstraf. 
 
 Wanneer de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken, wordt 
de verdachte veroordeeld in de kosten en, zo daartoe aanleiding bestaat, tot teruggave. De 
bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken ». 
 

 B.1.2.  Artikel 136 van het Wetboek van strafvordering bepaalt : 

 

 « De kamer van inbeschuldigingstelling houdt ambtshalve toezicht op het verloop van de 
onderzoeken, kan verslag vragen over de stand van zaken en kan kennis nemen van de 
dossiers. Zij kan een van haar leden machtigen en uitspraak doen overeenkomstig de 
artikelen 235 en 235bis. 
 



 9

 Als het gerechtelijk onderzoek na een jaar niet is afgesloten, kan de zaak bij de kamer 
van inbeschuldigingstelling worden aanhangig gemaakt door een aan de griffie van het hof 
van beroep gericht met redenen omkleed verzoekschrift uitgaande van de 
inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij. De kamer van inbeschuldigingstelling treedt op 
overeenkomstig het vorige lid en artikel 136bis. De kamer van inbeschuldigingstelling doet 
over het verzoekschrift uitspraak bij een met redenen omkleed arrest dat wordt medegedeeld 
aan de procureur-generaal, de verzoekende partij en de gehoorde partijen. De verzoeker mag 
geen verzoekschrift met hetzelfde voorwerp indienen vooraleer een termijn van zes maanden 
is verstreken te rekenen van de laatste beslissing ». 
 

 B.1.3.  Artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering bepaalt : 

 

 « § 1.  Bij de regeling van de rechtspleging onderzoekt de kamer van 
inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een van 
de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure. Zij kan dit zelfs 
ambtshalve doen. 
 
 § 2.  De kamer van inbeschuldigingstelling handelt op dezelfde wijze in de andere 
gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak. 
 
 § 3.  Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve de regelmatigheid van de 
rechtspleging onderzoekt en er een nietigheid, een grond van niet-ontvankelijkheid of van 
verval van de strafvordering kan bestaan, beveelt ze de debatten te heropenen. 
 
 § 4.  De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, in openbare terechtzitting indien ze op 
verzoek van een partij daartoe besluit, de opmerkingen van de procureur-generaal, de 
burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde. 
 
 § 5.  De onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, of 
met betrekking tot de verwijzingsbeschikking die door de kamer van inbeschuldigingstelling 
zijn onderzocht, kunnen niet meer opgeworpen worden voor de feitenrechter, behoudens de 
middelen die verband houden met de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen. 
Hetzelfde geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering, behalve wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling. De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing ten 
aanzien van de partijen die pas na de verwijzing naar het vonnisgerecht in de rechtspleging 
betrokken zijn, behalve indien de stukken uit het dossier worden verwijderd overeenkomstig 
artikel 131, § 2, of overeenkomstig § 6 van dit artikel. 
 
 § 6.  Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, of een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval 
van de strafvordering vaststelt, spreekt zij, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de 
handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende 
rechtspleging. Nietigverklaarde stukken worden uit het dossier verwijderd en neergelegd ter 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg, na het verstrijken van de termijn voor 
cassatieberoep ». 
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 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.1.  De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 21ter van de voorafgaande 

titel van het Wetboek van strafvordering bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens, doordat het niet voorziet in de mogelijkheid voor de vonnisrechter, 

wanneer hij vaststelt dat de redelijke termijn werd overschreden, om het verval of de 

onontvankelijkheid van de strafvordering uit te spreken, terwijl een dergelijke sanctie wel kan 

worden uitgesproken tijdens het vooronderzoek of in het kader van de regeling der 

rechtspleging, met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering. 

 

 B.2.2.  De door de verwijzende rechter gemaakte vergelijking betreft een interpretatie van 

artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering zoals die kon voortvloeien uit een arrest 

van het Hof van Cassatie van 8 april 2008 (Arr. Cass., 2008, nr. 209). In dat arrest oordeelde 

het Hof : 

 

 « 10.  Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de kamer 
van inbeschuldigingstelling ambtshalve of op verzoek van een der partijen de regelmatigheid 
van de procedure bij de regeling van de rechtspleging en in de andere gevallen waarin ze 
kennisneemt van de zaak. 
 
 11.  Hieruit volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van 
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering kennisneemt van de zaak en bij die gelegenheid 
door de inverdenkinggestelde geroepen wordt uitspraak te doen over de overschrijding van de 
redelijke termijn en de gevolgen daarvan op het verdere verloop van de procedure, zij 
toepassing moet maken van artikel 235bis, § 1, § 2 en § 3, Wetboek van Strafvordering. Zij 
dient dan overeenkomstig dit artikel over dit geschilpunt dat de regelmatigheid van de 
procedure betreft, een debat op tegenspraak te houden en uitspraak te doen. De kamer van 
inbeschuldigingstelling is immers een nationale instantie tot dewelke de inverdenkinggestelde 
zich kan richten als bedoeld in artikel 13 EVRM ». 
 

 Dat arrest betekende een ommekeer ten opzichte van de vroegere rechtspraak, die stelde 

dat enkel de vonnisrechter uitspraak doet over de overschrijding van de redelijke termijn 

(Cass., 8 november 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 578), nadat die rechtspraak door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens expliciet was veroordeeld (EHRM, 25 september 2007, De 

Clerck t. België, §§ 84-85). 
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 B.2.3.  Aangezien artikel 235bis als enige mogelijke sancties de onontvankelijkheid of 

het verval van de strafvordering (artikel 235bis, § 5) en de nietigheid « van de handeling die 

erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging » 

(artikel 235bis, § 6) vermeldt, vermocht de verwijzende rechter redelijkerwijze ervan uit te 

gaan dat het onderzoeksgerecht dat de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, de 

onontvankelijkheid of het verval van de strafvordering kon uitspreken. Daarom stelde hij het 

Hof een vraag betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van 

strafvordering, dat de vonnisrechter die de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, 

niet een dergelijke mogelijkheid geeft. 

 

 B.2.4.  In drie recente arresten verduidelijkte het Hof van Cassatie evenwel zijn 

rechtspraak : 

 

 « Hieruit volgt dat het onderzoeksgerecht dat als nationale instantie bedoeld in artikel 13 
EVRM geroepen wordt om bij schending van het verdrag een passende rechtshulp te 
verlenen, vaststelt dat de redelijke termijn binnen dewelke eenieder het recht heeft op de 
berechting van zijn zaak, is overschreden, onaantastbaar oordeelt welke het passende 
rechtsherstel is. Het kan daartoe oordelen dat dit rechtsherstel in dat stadium van de 
rechtspleging is bereikt door de enkele vaststelling van de overschrijding van de redelijke 
termijn en dat de verwijzingsrechter dit gegeven in aanmerking zal nemen bij de beoordeling 
van de grond van de zaak » (Cass., 27 oktober 2009, P.09.0901.N). 
 

 « Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechtspleging, kan nochtans 
ook over de overschrijding van de redelijke termijn oordelen. 
 
 Alleen wanneer het oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn de 
bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar heeft 
aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke rechtsvordering 
meer mogelijk is, kan het hem van rechtsvervolging ontslaan. 
 
 Aldus wordt de verdachte overeenkomstig artikel 13 EVRM daadwerkelijke rechtshulp 
geboden om door het vonnisgerecht en eventueel, onder de hierboven vermelde beperking, 
door het onderzoeksgerecht een miskenning van zijn recht op een proces binnen redelijke 
termijn te doen vaststellen. 
 
 De kamer van inbeschuldigingstelling heeft evenwel niet de bevoegdheid om louter 
omwille van de overschrijding van de redelijke termijn het verval van de strafvordering uit te 
spreken waarbij dan nog de burgerlijke rechtsvordering zonder meer wordt ter zijde 
geschoven » (Cass., 24 november 2009, P.09.0930.N). 
 

 « Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn 
de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar heeft 
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aangetast, zodat geen eerlijk strafproces en beoordeling van de burgerlijke rechtsvordering 
meer mogelijk is en hij van rechtsvervolging wordt ontslagen, moet het preciseren tegen 
welke bewijsmiddelen en waarom de verdachte zich niet meer behoorlijk zou kunnen 
verdedigen. Deze motivering moet het Hof toelaten te toetsen of de kamer van 
inbeschuldigingstelling wettig heeft kunnen oordelen, zoals zij dat heeft gedaan » (Cass., 
24 november 2009, P.09.1080.N). 
 

 B.3.  De strekking van de in B.2.4 vermelde arresten heeft als gevolg dat het door de 

verwijzende rechter opgeworpen verschil in behandeling niet meer bestaat, aangezien in de 

hypothese van een overschrijding van de redelijke termijn die niet als gevolg heeft dat « de 

bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en onherstelbaar zijn 

aangetast », de onderzoeksgerechten noch de vonnisgerechten vermogen het verval of de 

onontvankelijkheid van de strafvordering uit te spreken. 

 

 Ook in de hypothese van een overschrijding van de redelijke termijn die wel als gevolg 

heeft dat « de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig en 

onherstelbaar zijn aangetast », bestaat er geen verschil in behandeling tussen de verdachte 

voor het onderzoeksgerecht en de beklaagde voor de vonnisrechter. De vonnisrechter dient 

immers, indien de bewijsvoering onmogelijk is geworden, de beklaagde vrij te spreken en, 

indien het recht van verdediging ernstig en onherstelbaar is aangetast, dient hij de 

onontvankelijkheid van de strafvordering vast te stellen. 

 

 B.4.1.  Een van de beklaagden voor de verwijzende rechter voert aan dat het Hof zich 

moet uitspreken over de in het geding zijnde bepaling in de interpretatie van de verwijzende 

rechter en niet in de interpretatie van het Hof van Cassatie. 

 

 B.4.2.  Hoewel het Hof, in de regel, de ter toetsing voorgelegde norm onderzoekt in de 

interpretatie van de verwijzende rechter, belet niets het Hof rekening te houden met een latere 

interpretatie van het Hof van Cassatie waarbij het in het geding zijnde verschil in behandeling 

wordt opgeheven. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede en de derde prejudiciële vraag 
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 B.6.  De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 136 van het Wetboek van 

strafvordering bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

doordat het de aanhangigmaking bij de kamer van inbeschuldigingstelling van een 

gerechtelijk onderzoek dat langer duurt dan een jaar mogelijk maakt, doch zulks niet mogelijk 

maakt voor een opsporingsonderzoek (tweede prejudiciële vraag), waardoor de sanctie waarin 

artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering voorziet wel kan worden toegepast in geval 

van de overschrijding van de redelijke termijn in een gerechtelijk onderzoek, maar niet in 

geval van de overschrijding van de redelijke termijn in een opsporingsonderzoek (derde 

prejudiciële vraag). 

 

 B.7.  In de regel komt het het verwijzende rechtscollege toe na te gaan of het antwoord op 

de prejudiciële vraag nuttig is om het aan dat rechtscollege voorgelegde geschil te beslechten. 

Slechts wanneer dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de vraag 

geen antwoord behoeft. 

 

 B.8.  De zaak voor de verwijzende rechter bevindt zich reeds in de vonnisfase, en 

bijgevolg is de vraag naar het bestaan van een rechtsmiddel dat toelaat, tijdens de 

onderzoeksfase, de overschrijding van de redelijke termijn te voorkomen niet relevant voor de 

oplossing van het geschil. 

 

 B.9.  De tweede en de derde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord. 

 



 14

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering schendt 

niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 13 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 -  De tweede en de derde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4802 

 
 

Arrest nr. 93/2010 
van 29 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 1.2, eerste lid, 20°, g), en 3.2.12 van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, 

ingesteld door de Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 november 2009, heeft de Kerkfabriek 
Sint-Clemens te Hoeilaart, met zetel te 1560 Hoeilaart, Gemeenteplein 12, beroep tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 1.2, eerste lid, 20°, g), en 3.2.12 van het decreet van het 
Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009). 
 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 juni 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. N. Nolet de Brauwere van Steeland loco Mr. F. Judo, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. E. Goossenaerts loco Mr. B. Martens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte  

 
- A - 

 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.1.1.  In het eerste middel voert de Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart aan dat artikel 1.2, eerste lid, 
20°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid niet 
bestaanbaar zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 
artikelen 19 en 21 van de Grondwet, met artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 
artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.  
 
 A.1.2.  Volgens de Vlaamse Regering zou het middel onontvankelijk zijn in zoverre het de schending 
aanvoert van artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en van artikel 18 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.  
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 A.1.3.  De verzoekende partij antwoordt dat het Hof sinds het arrest nr. 6/97 van 19 februari 1997 de 
mogelijkheid erkent om via de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te toetsen aan de rechten en vrijheden die 
voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen die België binden.  
 
 A.1.4.  De Vlaamse Regering is van mening dat het voorgaande niet wegneemt dat het Hof niet rechtstreeks 
aan voormelde verdragsbepalingen vermag te toetsen.  
 
 A.2.1.1.  Wat de grond van de zaak betreft, voert de Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart aan dat 
artikel 1.2, eerste lid, 20°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid voormelde grondwets- en verdragsbepalingen schendt doordat de kerkfabrieken worden 
gelijkgesteld met Vlaamse besturen die fundamenteel verschillen van de kerkfabrieken. 
 
 A.2.1.2.  Die partij wijst erop dat, luidens artikel 4 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten, de kerkfabriek belast is met de zorg voor de materiële 
voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken. Nog 
volgens die partij heeft het Hof in zijn arrest nr. 152/2005 van 5 oktober 2005 bevestigd dat kerkfabrieken een 
centrale rol spelen in het handhaven van fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid van de vrijheid van 
godsdienst. Een inmenging in de organisatievrijheid van kerkfabrieken dient, zo voert die partij aan, aan een 
dwingende maatschappelijke behoefte te voldoen. 
 
 A.2.2.1.  Volgens de Vlaamse Regering kan er geen sprake zijn van een beperking van de 
godsdienstvrijheid van de kerkfabrieken, vermits aan de interne organisatievrijheid van de kerkbesturen niet zou 
worden geraakt. De Vlaamse Regering erkent dat het decreet van 27 maart 2009 uitwerking heeft op het beheer 
van de materiële goederen van de kerkfabrieken, in zoverre het beoogt slapende onroerende goederen van de 
Vlaamse besturen te activeren en een sociaal woonbeleid te creëren, maar wijst erop dat het decreet enkel 
betrekking heeft op de onbebouwde onroerende goederen van de kerkfabrieken en geen betrekking heeft op 
goederen die de kerkfabrieken nodig hebben voor het uitoefenen van de eredienst.   
 
 A.2.2.2.  Indien het Hof toch van oordeel zou zijn dat de vrijheid van eredienst wordt beperkt, dan is die 
beperking volgens de Vlaamse Regering in ieder geval redelijk verantwoord door een dwingende 
maatschappelijke behoefte, namelijk in betaalbare woningen te voorzien door de markt van de onroerende 
goederen aan te sturen met een activeringsbeleid. De Vlaamse Regering verwijst naar een voorstel van resolutie 
van 16 november 2006 betreffende de beschikbaarheid van betaalbare bouwgronden (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2006-2007, nr. 1012/1) waarin onder meer werd overwogen dat de kerkfabrieken moeten worden 
gestimuleerd om hun gronden te verkopen.  
 
 A.2.2.3.  Nog volgens die partij zou de inmenging in de organisatievrijheid van de kerkbesturen evenredig 
zijn ten opzichte van het nagestreefde doel, aangezien de financiële duurzaamheid van de kerkfabrieken niet 
wordt aangetast. Zij wijst erop dat de verplichtingen die uit het decreet volgen geenszins tot een verarming van 
de kerkfabrieken zouden leiden en dat de kerkfabrieken de opbrengst van de verkoop van gronden kunnen 
herbeleggen. Die partij is van oordeel dat het uitsluiten van de kerkfabrieken ten aanzien van de doelstelling van 
het decreet (huisvesting) een onevenredige beperking zou betekenen, aangezien ze niet zou kunnen worden 
verantwoord door een godsdienstige noodzaak. Dat de inmenging evenredig is zou volgens haar ook blijken uit 
het advies van de Raad van State waarin werd geoordeeld dat de beperkingen van het eigendomsrecht die uit het 
ontwerp van decreet voortvloeien bestaanbaar zijn met artikel 16 van de Grondwet en met artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.2.2.4.  De Vlaamse Regering beklemtoont dat enkel private domeingoederen van de kerkfabrieken 
kunnen worden geraakt door de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009, en niet gebouwen die bestemd 
zijn voor de eredienst, die deel uitmaken van het openbaar domein door hun bestemming en die 
onvervreemdbaar zijn.  
 
 A.2.3.1.1.  De Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart antwoordt dat de Vlaamse Regering verwarring 
creëert tussen, enerzijds, de eredienst in de strikte zin van het woord en, anderzijds, de organisatievrijheid van de 
eredienst, zijnde de organisatie van de religieuze gemeenschap die zich herkent in een bepaalde religie. Volgens 
de verzoekende partij zou een letterlijke lezing van de stelling van de Vlaamse Regering ertoe leiden dat er geen 
impact kan zijn op de noodwendigheden van de eredienst in de ruime zin van het woord, behalve in de 
onwaarschijnlijke hypothese dat er een religie zou zijn waarin onbebouwde percelen een centrale liturgische rol 
zouden spelen.  
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 A.2.3.1.2.  De Vlaamse Regering herhaalt in haar memorie van wederantwoord dat de artikelen van het 
decreet van 27 maart 2009 die relevant zijn voor de Vlaamse besturen, niet van toepassing zijn op goederen die 
rechtstreeks dienstig zijn voor de uitoefening van de taak van de betrokken rechtspersoon. 
 
 A.2.3.2.1.  De verzoekende partij verwijst nogmaals naar het arrest nr. 152/2005 van 5 oktober 2005. 
Volgens haar vloeit uit dat arrest voort dat, als het opleggen van een leeftijdsgrens voor leden van kerkbesturen 
wordt beschouwd als een inmenging in de organisatievrijheid van de erediensten, dit ook geldt voor een 
maatregel die bepaalt op welke wijze de kerkbesturen hun patrimonium dienen te beheren.  
 
 A.2.3.2.2.  De Vlaamse Regering antwoordt dat de redenering van het Hof in die zaak niet kan worden 
toegepast op de bestreden bepaling. Volgens haar bevestigt dat arrest wel dat, voor zover er sprake is van een 
inmenging in de vrijheid van godsdienst - wat te dezen niet het geval zou zijn -, er moet worden nagegaan of die 
al dan niet evenredig is. 
 
 A.2.3.3.1.  De Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart is van mening dat de door de Vlaamse Regering 
aangehaalde verantwoording voor de inmenging in de organisatievrijheid van de erediensten niet voldoet. Die 
partij wijst erop dat het door de Vlaamse Regering aangehaalde voorstel van resolutie nooit is aangenomen. Zij 
voert tevens aan dat de doelstelling om betaalbaar wonen te bevorderen misschien wel eerbaar is, maar niet 
voorkomt in de opsomming van doelstellingen vermeld in artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. Zij is van mening dat de bestreden maatregel een belangrijke impact dreigt te hebben op de 
financiële duurzaamheid van de kerkbesturen, die immers worden verplicht hun gronden te verkopen op een 
moment en onder voorwaarden die niet overeenstemmen met de normale marktomstandigheden. Volgens haar 
wordt de kerkbesturen die enkel nog de gebouwen overhouden die voor de eredienst zijn bestemd, elke 
autonomie ontnomen, vermits zij voor alle andere uitgaven afhankelijk worden van de goede wil van het lokale 
bestuur dat hun begrotingen dient goed te keuren. Volgens de verzoekende partij is het onderscheid tussen 
gebouwen bestemd voor de eredienst en het private patrimonium misleidend, aangezien het private patrimonium 
van de kerkbesturen uitsluitend bedoeld is om direct of indirect bij te dragen tot de wettelijke doelstelling van de 
kerkbesturen. 
 
 A.2.3.3.2.  De Vlaamse Regering antwoordt dat artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens als uitzondering op het verbod op beperkingen van de vrijheid van godsdienst onder meer de bescherming 
van de grondrechten van anderen vermeldt. Dit is, volgens haar, te dezen het geval, aangezien betaalbaar wonen 
een door artikel 23 van de Grondwet gewaarborgd grondrecht is. Wat de evenredigheid betreft, ontkent de 
Vlaamse Regering dat de kerkfabrieken elke autonomie zal worden ontnomen. Zij wijst erop dat kerkbesturen 
leningen kunnen aangaan voor investeringen en dat zij over andere instrumenten, zoals de onteigening, 
beschikken om nieuwe onroerende goederen te verwerven. Volgens haar is niet bewezen dat de betrokken 
gronden aan minder gunstige marktvoorwaarden zullen moeten worden verkocht, of dat dit tot tekorten bij de 
kerkbesturen zou leiden. Zij wijst ten slotte erop dat het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten een onderscheid maakt tussen, enerzijds, gebouwen bestemd voor 
de eredienst en, anderzijds, het private patrimonium.  
 
 A.3.1.1.  De Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart is eveneens van oordeel dat een inmenging in de 
organisatievrijheid dient te voldoen aan de vereisten van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Die 
vereisten houden, volgens haar, in dat de decreetgever uitdrukkelijk dient te verantwoorden waarom personen 
die zich in verschillende situaties bevinden, toch gelijk moeten worden behandeld. Ten aanzien van de 
kerkfabrieken zou, nog steeds volgens die partij, elke verantwoording ontbreken.  
 
 A.3.1.2.  De verzoekende partij zet uiteen waarom kerkbesturen volgens haar verschillen van de overige in 
het bestreden artikel 1.2, eerste lid, 20°, van het decreet van 27 maart 2009 vermelde besturen. Zo zijn de 
Vlaamse ministeries, agentschappen en openbare instellingen, volgens haar, te beschouwen als emanaties van het 
Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, en zijn de gemeenten en provincies in het kader van het 
medebestuur nauw betrokken bij de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake ruimtelijke ordening en 
stedenbouw. De opname van districten, gemeentelijke en provinciale extern verzelfstandigde agentschappen, 
verenigingen van provincies en gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is, volgens haar, 
begrijpelijk vermits het om emanaties van de gemeenten en provincies gaat. Zij wijst ten slotte erop dat de 
opdracht van het OCMW het ter beschikking stellen van huisvesting kan omvatten en dat de polders en 
wateringen ook een taak hebben die verband houdt met ruimtelijke ordening en huisvesting. Een vergelijkbare 
band zou evenwel, volgens de verzoekende partij, niet bestaan ten aanzien van de kerkbesturen.  
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 A.3.1.3.  De Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart voert ook aan dat de in artikel 1.2, eerste lid, 21°, van 
het decreet van 27 maart 2009 vermelde Vlaamse semipublieke personen, evenals alle federale rechtspersonen, 
niet worden opgenomen in de categorie van de Vlaamse besturen. Dit leidt, volgens de verzoekende partij, ertoe 
dat instellingen die fundamenteel vergelijkbaar zijn met de kerkbesturen, namelijk de instellingen belast met het 
beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele gemeenschappen, 
fundamenteel anders worden behandeld dan de categorie van rechtspersonen waartoe zij zou behoren.  
 
 A.3.2.1.  De Vlaamse Regering voert aan dat het feit dat de kerkbesturen geen bevoegdheid zouden hebben 
inzake grond- en pandenbeleid en inzake ruimtelijke ordening, irrelevant is. Volgens haar gaat het decreet niet 
ervan uit dat de kerkfabrieken en de overige genoemde Vlaamse besturen enige bevoegdheid inzake ruimtelijke 
ordening, planning of stedenbouwkundige vergunningen zouden hebben. Het gaat, volgens haar, erom dat de 
Vlaamse besturen allen openbare rechtspersonen zijn met een aanzienlijk patrimonium waarvan een deel onder 
bepaalde voorwaarden vatbaar is voor activering.   
 
 A.3.2.2.  De Vlaamse Regering wijst erop dat de kerkbesturen als openbare instellingen onroerende 
goederen in eigendom hebben waarover zij autonoom vermogen te beschikken. Volgens haar gaat het decreet 
van 27 maart 2009 ervan uit dat de kerkfabrieken een omvangrijk onroerend patrimonium beheren en dat er geen 
reden is om aan te nemen dat een deel van dat patrimonium niet het voorwerp van activering kan uitmaken.  
 
 A.3.2.3.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat niet dient te worden verantwoord waarom het decreet van 
27 maart 2009 de kerkbesturen op dezelfde wijze behandelt als de overige Vlaamse besturen. Volgens haar is 
veeleer het tegenovergestelde het geval : er zou sprake zijn van een schending van het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie indien de kerkbesturen niet zouden worden gelijkgesteld met de overige Vlaamse besturen, die 
ook allen domeingoederen besturen en administratief toezicht kennen. 
 
 A.3.2.4.  Wat de vergelijking met de erkende niet-confessionele gemeenschappen betreft, wijst de Vlaamse 
Regering erop dat het gewest geen bevoegdheid heeft ten aanzien van die gemeenschappen, zodat het decreet op 
hen niet van toepassing kon zijn.  
 
 A.3.3.1.  De Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart wijst erop in haar memorie van antwoord dat de in 
artikel 1.2, eerste lid, 21°, van het decreet van 27 maart 2009 vermelde Vlaamse semipublieke rechtspersonen, 
net zoals de in bestreden bepaling vermeldde Vlaamse besturen, rechtspersonen zijn die evenzeer aan een vorm 
van bestuurlijk toezicht worden onderworpen. Bijgevolg rijst, volgens die partij, de vraag waarom de ene 
categorie van rechtspersonen aan een zwaarder stelsel wordt onderworpen dan de andere.  
 
 A.3.3.2.  De Vlaamse Regering antwoordt dat het decreet van 27 maart 2009 in zijn toepassing helemaal 
geen onderscheid maakt tussen de Vlaamse besturen en de Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Er is, volgens 
haar, dan ook geen sprake van een zwaarder en een lichter stelsel.  
 
 A.3.4.1.  De verzoekende partij wijst erop dat de Vlaamse Regering in haar memorie zelf erkent dat de 
parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 maart 2009 geen toelichting bevat bij het bestreden 
artikel 1.2, eerste lid, 20°, en dit terwijl het Hof reeds herhaalde malen heeft geoordeeld dat een vermelding van 
motieven een conditio sine qua non is om op grondwetsconforme wijze te kunnen overgaan tot het identiek 
behandelen van verschillende categorieën van rechtspersonen.  
 
 A.3.4.2.  Volgens de Vlaamse Regering is een dergelijke verantwoording enkel vereist wanneer vast zou 
komen te staan dat de kerkbesturen en de overige Vlaamse besturen fundamenteel verschillende instellingen zijn, 
wat niet het geval is. De Vlaamse Regering wijst ook erop dat het Hof in het verleden heeft erkend dat een 
verschil in behandeling bestaanbaar was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ondanks de afwezigheid van 
motieven in de parlementaire voorbereiding. 
 
 A.3.5.1.  De verzoekende partij voert in haar memorie van antwoord aan dat de Vlaamse Regering erkent 
dat met de specificiteit van geen enkele publiekrechtelijke rechtspersoon rekening werd gehouden en dat het feit 
dat kerkbesturen openbare instellingen zijn die onroerende goederen hebben volstond als aanknopingspunt. 
Volgens die partij zijn de door de Vlaamse Regering aangehaalde overwegingen inzake het doel van de 
maatregel irrelevant, vermits het wettelijke doel geen voldoende grond is voor de inzet van gelijk welk middel. 
Zij wijst er ook op dat het door de Vlaamse Regering aangehaalde voorstel van resolutie betreffende de 
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beschikbaarheid van betaalbare bouwgronden niet werd aangenomen door het Vlaams Parlement, zodat het de 
wil van de decreetgever niet kan verantwoorden.  
 
 A.3.5.2.  De Vlaamse Regering herhaalt dat de kerkbesturen inderdaad moeten worden gelijkgesteld met de 
overige Vlaamse besturen ten aanzien van de goederen die door het decreet worden geviseerd. Wat het 
voormelde voorstel van resolutie betreft, voert de Vlaamse Regering aan dat uit de veelvuldige verwijzingen 
naar en citaten uit het voorstel in de parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 maart 2009 blijkt dat het 
voorstel wel degelijk een indicatie kan zijn voor de geestesgesteldheid van de decreetgever.  
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.4.1.  De Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart voert in een tweede, subsidiair middel aan dat 
artikel 3.2.12 van het decreet van 27 maart 2009 niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
doordat die bepaling een algemene belastingvrijstelling toekent aan de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, 
de provincies en de gemeenten, maar niet aan de kerkbesturen. Volgens die partij laat het gebrek aan 
duidelijkheid in de parlementaire voorbereiding van het decreet niet toe uit te maken welke doelstellingen de 
decreetgever met de bestreden bepaling nastreefde. Indien die bepaling de compensatie is voor het feit dat 
overheden worden onderworpen aan de overige bepalingen van het decreet, dan is het, volgens die partij, 
verbazingwekkend dat instanties die niet aan het decreet zijn onderworpen, zoals de federale Staat, wel de 
vrijstelling zouden krijgen die de kerkbesturen niet zouden genieten.  
 
 A.4.2.1.  Volgens de Vlaamse Regering is het tweede middel allereerst onontvankelijk, aangezien de 
bestreden bepaling enkel van toepassing is voor zover de gemeentelijke heffingsreglementen er niet van 
afwijken. Zij voert aan dat het belang van de verzoekende partij bijgevolg louter hypothetisch zou zijn, 
aangezien het onzeker zou zijn of de gemeente Hoeilaart in haar heffingsreglement al dan niet zal afwijken van 
de bestreden bepaling.  
 
 A.4.2.2.  De Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart antwoordt dat de stelling van de Vlaamse Regering 
ertoe zou leiden dat niemand de bestreden bepaling rechtsgeldig zou kunnen aanvechten, zolang niet duidelijk is 
welke gemeenten al dan niet toepassing zullen maken van de voormelde afwijkingsmogelijkheid. Zij wijst er 
tevens op dat het, volgens de rechtspraak van het Hof, zou volstaan dat een partij aanvaardbaar maakt dat zij 
negatief kan worden geraakt door een bestreden bepaling, wat te dezen het geval is.  
 
 A.4.3.1.1.  Wat de grond van de zaak betreft voert de Vlaamse Regering aan dat de activeringsheffing van 
toepassing is op alle eigenaars van onbebouwde kavels, ook op particulieren, en niet enkel op de Vlaamse 
besturen en semipublieke rechtspersonen. De vrijstelling hiervan kan, volgens die partij, dan ook geen 
compensatie vormen voor de onderworpenheid aan de rest van het decreet.  
 
 A.4.3.1.2.  Volgens de Vlaamse Regering voert de bestreden bepaling geen zelfstandige 
belastingvrijstelling in, en bevestigt ze enkel de onbelastbaarheid van de Staat. Die partij verwijst naar de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat een algemeen rechtsbeginsel heeft erkend volgens hetwelk 
domeingoederen van de Staat die worden gebruikt voor de openbare dienst, zijn vrijgesteld van gemeentelijke 
belastingen. Dat rechtsbeginsel geldt, volgens die partij, niet ten aanzien van de domeingoederen van de 
kerkbesturen : zij genieten enkel welomschreven expliciete wettelijke uitsluitingen van de belastingplicht 
(bijvoorbeeld inzake onroerende voorheffing, registratierechten en btw). Bovendien geldt de vrijstelling die de 
kerkbesturen genieten enkel voor de goederen die worden aangewend voor de uitoefening van de eredienst, 
terwijl, zo merkt de Vlaamse Regering op, de activeringsheffing niet van toepassing kan zijn op die goederen.  
 
 A.4.3.2.1.  De Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart antwoordt dat de decreetgever zich niet op voormelde 
rechtspraak van het Hof van Cassatie vermag te beroepen, aangezien een algemeen rechtsbeginsel hem geen 
vrijbrief geeft om de Grondwet te omzeilen. 
 
 A.4.3.2.2.  Ook de verwijzing naar de onroerende voorheffing en de registratierechten is, volgens die partij, 
niet relevant daar de bepalingen in kwestie een ander onderwerp hebben en daar niets de decreetgever verplicht 
de federale wetgeving ter zake over te nemen.  
 
 A.4.3.3.  In zijn memorie van wederantwoord herhaalt de Vlaamse Regering dat vermits het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de belastingvrijstelling op domeingoederen niet van toepassing is op de kerkbesturen, de 
bestreden bepaling dan ook niet ten opzichte van de kerkbesturen de algemene onbelastbaarheid kon bevestigen.  



 7

- B - 

 

 Wat de bestreden bepalingen betreft 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 1.2, eerste lid, 

20°, g), en 3.2.12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het 

grond- en pandenbeleid. 

 

 B.1.2.  Artikel 1.2, eerste lid, 20°, van het voormelde decreet bepaalt : 

 

 « Voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder :  
 
 […] 
 
 20°  Vlaamse besturen : 
 
 a)  de Vlaamse ministeries, agentschappen en openbare instellingen; 
 
 b)  de Vlaamse provincies, gemeenten en districten; 
 
 c)  de Vlaamse gemeentelijke en provinciale extern verzelfstandigde agentschappen; 
 
 d)  de Vlaamse verenigingen van provincies en gemeenten, vermeld in de wet van 
22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen, vermeld in 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
 e)  de Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, 
vermeld in hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
 
 f)  de polders, vermeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de 
wateringen, vermeld in de wet van 5 juni 1956 betreffende de wateringen; 
 
 g)  de Vlaamse kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de 
temporaliën van de erkende erediensten ». 
 

 B.1.3.  Artikel 3.2.12 van hetzelfde decreet bepaalt :  

 

 « Benevens de vrijstellingen, verleend bij of krachtens deze afdeling, geldt onverkort de 
algemene onbelastbaarheid van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en 
de gemeenten voor wat betreft goederen van het openbaar domein en van goederen van het 
privaat domein die voor een dienst van openbaar nut worden aangewend ». 
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 Wat het belang betreft 

 

 B.2.1.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partij bij de 

vernietiging van het bestreden artikel 3.2.12 van het decreet van 27 maart 2009 vermits uit 

artikel 3.2.6 van hetzelfde decreet zou voortvloeien dat de voormelde bestreden bepaling 

enkel op die partij van toepassing zou zijn in zoverre het heffingsreglement van de gemeente 

Hoeilaert niet ervan afwijkt. 

 

 B.2.2.  Wanneer een wetsbepaling een categorie van personen bevoordeelt, kunnen 

diegenen die van het voordeel van die bepaling verstoken blijven, in dat verschil in 

behandeling een belang vinden dat voldoende rechtstreeks is om die bepaling aan te vechten. 

Te dezen beklaagt de verzoekende partij zich erover dat zij niet dezelfde algemene 

onbelastbaarheid zou genieten als de rechtspersonen vermeld in de bestreden bepaling. Zij 

heeft bijgevolg voldoende belang om die bepaling aan te vechten. Het feit dat een gemeentelijk 

heffingsreglement van die bepaling kan afwijken, doet geen afbreuk aan het belang van de 

verzoekende partij, vermits, in afwezigheid van een dergelijke afwijking, het aangeklaagde 

verschil in behandeling blijft bestaan en het de verzoekende partij rechtstreeks en ongunstig zou 

kunnen raken. 

 

 B.2.3.  De exceptie wordt verworpen.  

 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.3.  Het eerste middel is gericht tegen artikel 1.2, eerste lid, 20°, g), van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 27 maart 2009. Volgens de verzoekende partij zou die bepaling niet 

bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 

artikelen 19 en 21 van de Grondwet, met artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens en met artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten.  

 

 B.4.1.  Volgens de Vlaamse Regering zou het middel onontvankelijk zijn in zoverre het de 

schending aanvoert van voormelde internationale verdragsbepalingen.  
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 B.4.2.  Het Hof is niet bevoegd om wetskrachtige normen rechtstreeks te toetsen aan 

verdragsbepalingen. Tot de bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde rechten en 

vrijheden behoren evenwel de rechten en vrijheden die voortvloeien uit internationale 

verdragsbepalingen die België binden. 

 

 Dat is het geval voor artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en 

artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. In zoverre 

het middel de schending van die internationale verdragsbepalingen aanvoert, in samenhang 

gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het ontvankelijk. 

 

 B.4.3.  De exceptie wordt verworpen.  

 

 

 I.  Ten aanzien van de vrijheid van godsdienst 

 

 B.5.  Het Hof dient allereerst na te gaan of de bestreden bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 19 en 21 van de 

Grondwet, met artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 18 

van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Vermits het Hof, 

krachtens artikel 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, 

zoals gewijzigd bij artikel 2 van de bijzondere wet van 9 maart 2003, bevoegd is om uitspraak te 

doen op beroepen tot vernietiging van onder meer een decreet wegens schending van de artikelen 

van titel II van de Grondwet, waartoe de artikelen 19 en 21 van de Grondwet behoren, kan het 

Hof rechtstreeks toetsen aan voormelde grondwetsbepalingen, in samenhang gelezen met 

artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 18 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, zonder dat het die bepalingen 

dient te lezen in samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.6.  Artikel 19 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op 
elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die 
ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd ». 
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 Artikel 21 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der 
bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en 
de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de 
gewone aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking. 
 
 Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan, behoudens de 
uitzonderingen door de wet te stellen, indien daartoe redenen zijn ». 
 

 Artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat 
tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij 
alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of 
overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door de practische 
toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften. 
 
 2.  De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen 
zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische 
samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 Artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten bepaalt : 

 

 « 1.  Een ieder heeft het recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst. Dit recht 
omvat tevens de vrijheid een zelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te aanvaarden, 
alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn 
particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen door de eredienst, het 
onderhouden van de geboden en voorschriften, door praktische toepassing en het onderwijzen 
ervan. 
 
 2.  Op niemand mag dwang worden uitgeoefend die een belemmering zou betekenen van 
zijn vrijheid een door hemzelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te aanvaarden. 
 
 3.  De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen kan slechts 
in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter 
bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of de 
fundamentele rechten en vrijheden van anderen. 
 
 4.  De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen van 
ouders of wettige voogden, de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen of pupillen 
overeenkomstig hun eigen overtuiging te verzekeren ». 
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 B.7.  De vrijheid van godsdienst omvat onder meer de vrijheid om hetzij alleen, hetzij met 

anderen, zijn godsdienst tot uiting te brengen. 

 

 Geloofsgemeenschappen bestaan traditioneel in de vorm van georganiseerde structuren. De 

deelname aan het leven van de geloofsgemeenschap is een uiting van de geloofsovertuiging die 

de bescherming geniet van de vrijheid van godsdienst. Mede in het perspectief van de vrijheid 

van vereniging, houdt de vrijheid van godsdienst in dat de geloofsgemeenschap vreedzaam kan 

functioneren, zonder willekeurige inmenging van de overheid. De autonomie van de 

geloofsgemeenschappen is immers onmisbaar voor het pluralisme in een democratische 

samenleving en raakt derhalve de kern zelf van de vrijheid van godsdienst. Zij vertoont niet 

alleen een rechtstreeks belang voor de organisatie van de geloofsgemeenschap op zich, maar ook 

voor het daadwerkelijke genot van de vrijheid van godsdienst voor alle actieve leden van de 

geloofsgemeenschap. Indien de organisatie van het leven van de geloofsgemeenschap niet door 

artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zou zijn beschermd, zouden alle 

andere aspecten van de vrijheid van godsdienst van het individu hierdoor kwetsbaar worden 

(EHRM, 26 oktober 2000, Hassan en Tchaouch t. Bulgarije, § 62).  

 

 De in artikel 21, eerste lid, van de Grondwet gewaarborgde vrijheid van eredienst erkent 

diezelfde organisatorische autonomie van de godsdienstige gemeenschappen. Elke godsdienst is 

vrij zijn eigen organisatie in te richten. 

 

 B.8.  Wanneer de decreetgever een maatregel neemt die moet worden beschouwd als een 

inmenging in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen, dient 

het Hof na te gaan of die inmenging verantwoord is. Opdat de inmenging verenigbaar is met de 

vrijheid van godsdienst en met de vrijheid van eredienst, is vereist dat de maatregel het voorwerp 

uitmaakt van een voldoende toegankelijke en precieze regeling, dat hij een wettig doel nastreeft 

en dat hij nodig is in een democratische samenleving, wat inhoudt dat de inmenging moet 

beantwoorden aan « een dwingende maatschappelijke behoefte » en dat er een redelijk verband 

van evenredigheid moet bestaan tussen het nagestreefde wettige doel, enerzijds, en de beperking 

van die vrijheden, anderzijds. 

 

 B.9.  Luidens de bestreden bepaling worden onder de Vlaamse besturen onder meer « de 

Vlaamse kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën 

van de erkende erediensten » verstaan. Bijgevolg zijn de bepalingen van het decreet van 
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27 maart 2009 die de Vlaamse besturen betreffen, eveneens van toepassing op de voormelde 

kerkfabrieken en instellingen. Nagegaan dient te worden of de decreetgever hierdoor een 

maatregel heeft genomen die een inmenging impliceert in het recht van de erkende erediensten 

om hun werking autonoom te regelen en of een dergelijke maatregel beantwoordt aan de in B.8 

vermelde vereisten. 

 

 

 a)  Opname in het register van onbebouwde percelen 

 

 B.10.1.  Onbebouwde percelen die een potentie tot bebouwing hebben, worden 

opgenomen in het register van onbebouwde percelen. De opbouw van het register dient het 

mogelijk te maken een overzicht te krijgen van de onbebouwde bouwgronden en kavels die 

eigendom zijn van Vlaamse besturen waarbij wordt vermeld of zij al dan niet beantwoorden 

aan de bijzondere karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1, 1°, van het decreet van 27 maart 

2009 (artikel 2.2.5 van het voormelde decreet). 

 

 B.10.2.  Het loutere feit dat de onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van 

de Vlaamse kerkfabrieken worden opgenomen in het register van onbebouwde percelen houdt 

geen maatregel in die een inmenging impliceert in het recht van de erkende erediensten om hun 

werking autonoom te regelen. 

 

 

 b)  Het activeringstoezicht 

 

 B.11.1.  Indien het « bindend sociaal objectief », vermeld in artikel 4.1.2 van het decreet 

van 27 maart 2009, in een gemeente niet is verwezenlijkt binnen de daartoe voorgeschreven 

termijn, kan de Vlaamse Regering ten aanzien van Vlaamse besturen maatregelen van 

activeringstoezicht nemen (artikel 3.2.1 van het voormelde decreet). De Vlaamse Regering 

sommeert het Vlaams bestuur om de nodige maatregelen te nemen opdat zijn onbebouwde 

bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan een of meer van de bijzondere 

karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1, 1°, van het voormelde decreet, kunnen worden 

geschrapt uit het register van onbebouwde percelen (artikel 3.2.2, § 1, van het decreet van 

27 maart 2009). Bij ontstentenis van een gegronde rechtvaardiging, legt de Vlaamse Regering 

aan het betrokken Vlaams bestuur een activeringsplicht op, die de verplichting inhoudt om de 
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voormelde nodige maatregelen te nemen ten aanzien van de onbebouwde bouwgronden en 

kavels die niet door een rechtvaardigingsbesluit worden gedekt (artikel 3.2.2, § 3, van het 

voormelde decreet).  

 

 B.11.2.1.  Bij niet-naleving van de activeringsplicht kan de hogere overheid elk middel 

aanwenden dat in de organieke regelgeving op het betrokken bestuur is voorgeschreven als 

sanctie voor de niet-uitvoering van maatregelen die in rechte zijn voorgeschreven 

(artikel 3.2.3 van het decreet van 27 maart 2009). Dit komt neer op het uitoefenen van een 

vorm van dwangtoezicht (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 111). 

 

 B.11.2.2.  Het algemeen administratief toezicht op kerkfabrieken houdt in dat een besluit 

waarbij de kerkraad de wet schendt of het algemeen belang schaadt, kan worden geschorst en 

vernietigd (artikelen 58 en 59 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 

organisatie en werking van de erkende erediensten). De provinciegouverneur kan een of meer 

commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven om de maatregelen ten uitvoer te brengen 

die zijn voorgeschreven bij de wetten, decreten, algemene reglementen en besluiten van de 

Staat, de gemeenschap, het gewest of de provinciale of gemeentelijke instellingen (artikel 63 

van het decreet van 7 mei 2004). 

 

 B.11.2.3.  Uit de combinatie van artikel 3.2.3 van het decreet van 27 maart 2009 met de in 

B.11.2.2 vermelde bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 vloeit voort dat bij de niet-

uitvoering door een kerkfabriek van de maatregelen om onbebouwde bouwgronden of kavels 

die niet beantwoorden aan een of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in 

artikel 3.2.1, 1°, van het decreet van 27 maart 2009, te kunnen schrappen uit het register van 

onbebouwde percelen, een door de provinciegouverneur aangewezen commissaris die 

maatregelen ten uitvoering kan brengen. 

 

 Dat betekent « dat de Vlaamse overheid in de plaats kan treden van de publieke actor » en 

dat « de Vlaamse overheid […] dan rechtstreeks de eigen bevoegdheden van dat 

gedecentraliseerd bestuur [uitoefent] » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, 

p. 19).  
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 In de parlementaire voorbereiding werd hieromtrent nog verklaard :  

 

 « De Vlaamse Regering kan aldus bvb. een goed verkopen, waarbij in de koopovereenkomst 
duidelijk wordt gestipuleerd dat de koper het goed zal bebouwen (de koopprijs wordt 
teruggestort aan de betrokken nalatige overheidsinstantie). Evengoed kan bvb. een opstalrecht 
worden verleend aan een sociale woonorganisatie met het oogmerk om het onroerend goed voor 
woningbouw te bestemmen (de overeenkomst waarin het opstalrecht wordt gestipuleerd, wordt 
strikt gezien afgesloten tussen het nalatige bestuur (waarvoor de Vlaamse Regering optreedt) en 
de houder van het opstalrecht.) » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 19). 
 

 B.11.2.4.  Wanneer een door de provinciegouveurneur aangewezen commissaris zou 

overgaan tot de verkoop van een onbebouwde bouwgrond of kavel van een kerkfabriek, wordt 

afgeweken van artikel 34 van het decreet van 7 mei 2004, luidens welke bepaling de kerkraad 

beslist over alle handelingen van beheer en van beschikking van de goederen en de gelden die 

toebehoren aan de kerkfabriek of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst. 

 

 B.11.3.  In zoverre het activeringstoezicht voor de Vlaamse kerkfabrieken de verplichting 

inhoudt om de nodige maatregelen te nemen opdat hun onbebouwde bouwgronden of kavels 

die niet beantwoorden aan een of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in 

artikel 3.2.1, 1°, van het decreet, kunnen worden geschrapt uit het register van onbebouwde 

percelen, en in zoverre bij niet-naleving van die verplichting de hogere overheid elk middel 

kan aanwenden dat in de organieke regelgeving op het betrokken bestuur is voorgeschreven 

als sanctie voor de niet-uitvoering van maatregelen die in rechte zijn voorgeschreven, houdt 

het activeringstoezicht een maatregel in die een inmenging impliceert in het recht van de 

erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen. Bijgevolg dient te worden nagegaan 

of die maatregel beantwoordt aan de in B.8 vermelde vereisten. 

 

 B.12.1.  Het activeringstoezicht beoogt « dat bijkomende gronden vrijkomen voor de creatie 

van een sociaal woonaanbod » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 55). 

 

 In de parlementaire voorbereiding werd hieromtrent het volgende verklaard :  

 

 « Het spreekt inderdaad voor zich dat de gronden die ontwikkeld worden op grond van de 
regeling inzake het activeringstoezicht, aangewend worden voor de verwezenlijking van sociale 
woningen of kavels : de aanleiding voor de uitoefening van het activeringstoezicht is immers net 
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het feit dat het bindend minimumpercentage inzake het sociaal woonaanbod binnen de gemeente 
niet wordt bereikt » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, pp. 55 en 111). 
 

 B.12.2.1.  Het activeringstoezicht betreft enkel onbebouwde bouwgronden en kavels. Het 

geldt niet ten aanzien van een kerkgebouw of enig ander gebouw dat wordt aangewend voor de 

uitoefening van een eredienst.  

 

 B.12.2.2.  Uit artikel 3.2.1, 1°, van het decreet van 27 maart 2009 blijkt bovendien dat het 

activeringstoezicht enkel betrekking heeft op onbebouwde bouwgronden of kavels van 

Vlaamse besturen die niet beantwoorden aan een of meer van volgende bijzondere 

karakteristieken : 

 

 « a)  zij zijn kennelijk rechtstreeks dienstig voor de uitoefening van de taak van de 
betrokken rechtspersoon; 
 
 b)  zij zijn ingericht als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden; 
 
 c)  zij zijn het voorwerp van een recht van erfpacht, van opstal, van vruchtgebruik of van 
gebruik; 
 
 d)  zij worden verpacht ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs 
van de pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd; 
 
 e)  zij zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het heffingsjaar geregistreerd in het 
Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem; 
 
 f)  zij zijn onderworpen aan een bouwverbod of aan enige andere erfdienstbaarheid tot 
openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt; 
 
 g)  de onmogelijkheid om woningen op te richten vloeit voort uit een vreemde oorzaak 
die het Vlaamse bestuur niet kan worden toegerekend, zoals de beperkte omvang van de 
bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand; 
 
 h)  zij zullen blijkens een ten minste reeds voorlopig vastgesteld of voorlopig 
aangenomen ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg een met wonen onverenigbare 
bestemming krijgen; ». 
 

 Luidens artikel 15, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 

houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van 

het register van de onbebouwde percelen, zoals toegevoegd bij artikel 3 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 5 juni 2009, gelden bij het onderzoek of onbebouwde bouwgronden en 
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kavels van Vlaamse besturen al dan niet beantwoorden aan de voormelde bijzondere 

karakteristieken, volgende richtlijnen : 

 

 « 1°  een onderzoek op stukken volstaat : 
 
 a)  indien de aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere karakteristieken eenvoudig kan 
worden afgeleid uit stukken waarover de gemeente beschikt, zoals bijvoorbeeld het geval is 
wanneer de juridische onbebouwbaarheid van de bouwgrond of kavel voortvloeit uit een reeds 
voorlopig vastgesteld of voorlopig aangenomen ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg 
waardoor het gebied een met wonen onverenigbare bestemming krijgt;  
 b)  indien de aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere karakteristieken eenvoudig kan 
worden afgeleid uit stukken of verklaringen die door het Vlaamse bestuur worden bezorgd of die 
bij het Vlaamse bestuur kunnen worden opgevraagd, zoals bijvoorbeeld het feit dat de 
bouwgronden of kavels al dan niet bezwaard zijn met een recht van erfpacht, van opstal, van 
vruchtgebruik, of al dan niet het voorwerp uitmaken van een pacht ingevolge de Pachtwet van 
4 november 1969;  
 
 2°  een eenvoudige vaststelling door een gemeentelijke ambtenaar volstaat indien de 
aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere karakteristieken duidelijk visueel vaststelbaar is, 
zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de onbebouwbaarheid van de bouwgrond of kavel 
voortvloeit uit de inrichting als collectieve voorziening;  
 
 3°  in andere gevallen dan deze vermeld in 1° en 2° volstaat een gemotiveerde verklaring 
van het Vlaamse bestuur ». 
 

 B.12.2.3.  De kerkfabriek is belast met « de zorg voor de materiële voorwaarden die de 

uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken » 

(artikel 4 van het decreet van 7 mei 2004). Voor zover onbebouwde bouwgronden of kavels 

rechtstreeks dienstig zijn voor de uitoefening van de eredienst, bijvoorbeeld omdat de 

kerkfabriek aantoont dat ze worden aangewend voor een openluchtviering, kunnen de 

maatregelen van het activeringstoezicht niet van toepassing zijn op die gronden of kavels. 

Bovendien blijkt uit het voormelde artikel 15, derde lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 10 juli 2008 dat, indien een onderzoek op stukken of een eenvoudige 

vaststelling niet volstaat om aan te tonen dat er sprake is van « bijzondere karakteristieken », 

een gemotiveerde verklaring van de kerkfabriek volstaat. 

 

 B.12.3.1.  Wanneer de Vlaamse Regering, met toepassing van artikel 3.2.2, § 1, van het 

decreet van 27 maart 2009, een kerkfabriek zou aanmanen om de nodige maatregelen te nemen 

opdat haar onbebouwde bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan een of meer van 

de voormelde bijzondere karakteristieken kunnen worden geschrapt uit het register van 
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onbebouwde percelen, kan die kerkfabriek aan de Vlaamse Regering een 

rechtvaardigingsbesluit overzenden.  

 
 B.12.3.2.  Luidens de parlementaire voorbereiding, kunnen diverse rechtvaardigingsgronden 

worden aangevoerd (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 19) : enerzijds, kan 

de kerkfabriek aanvoeren dat de onbebouwde bouwgronden of kavels die haar toebehoren « niet 

realiseerbaar zijn, in de zin van artikel 3.2.1, 1° » (ibid.), dit wil zeggen dat ze beantwoorden aan 

een of meer van de in die bepaling vermelde bijzondere karakteristieken; anderzijds, kan de 

kerkfabriek ten aanzien van onbebouwde gronden of kavels die niet beantwoorden aan 

voormelde bijzondere karakteristieken « verschoningsgronden [aandragen] die aangeven waarom 

vooralsnog niet tot realisatie kon worden overgegaan (bvb. financiële moeilijkheden), en op een 

aannemelijke en gemotiveerde manier [aangeven] hoe binnen een redelijke termijn aan de 

gemaakte afspraken zal worden voldaan » (ibid.).  

 

 B.12.3.3.  Uit wat voorafgaat blijkt dat de rechtvaardigingsgronden die een Vlaams bestuur 

kan aanvoeren niet beperkt zijn tot het al dan niet beantwoorden aan de bijzondere 

karakteristieken, bepaald in artikel 3.2.1, 1°, van het decreet van 27 maart 2009. Een kerkfabriek 

vermag andere gronden aan te voeren die verantwoorden dat zij niet de nodige maatregelen 

neemt opdat haar onbebouwde bouwgronden of kavels kunnen worden geschrapt uit het register 

van onbebouwde percelen. Bij de beoordeling van het gegrond karakter van een door een 

kerkfabriek aangevoerde rechtvaardiging, dient de Vlaamse Regering bovendien de in B.7 

beschreven autonomie waarover de kerkfabrieken beschikken, in acht te nemen.  

 
 B.12.4.  De Vlaamse Regering kan, bij ontstentenis van een rechtvaardiging, een kerkfabriek 

verplichten om binnen de door haar te bepalen termijn maatregelen te nemen opdat haar 

onbebouwde bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan een of meer van de 

voormelde bijzondere karakteristieken kunnen worden geschrapt uit het register van 

onbebouwde percelen. Ofschoon die termijn « ten hoogste vijf jaar [bedraagt] vanaf de 

betekening van de beschikking waarbij de activeringsplicht wordt opgelegd », vloeit hieruit 

voort dat de kerkfabrieken over de nodige tijd zullen beschikken om die maatregelen te 

nemen. De door de Vlaamse Regering bepaalde termijn dient overigens redelijk te zijn 

teneinde een kerkfabriek toe te laten de maatregelen in kwestie te nemen op een wijze die de 

kerkfabriek in staat stelt het beheer van haar goederen op een zorgvuldige wijze uit te voeren 
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en het meerjarenplan dat de financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeenteraad 

bevat (artikel 41 van het decreet van 7 mei 2004), na te leven.  

 

 B.12.5.  Uit wat voorafgaat, blijkt dat de toepassing van het in de artikelen 3.2.1 tot 3.2.4 

van het decreet van 27 maart 2009 bepaalde activeringstoezicht beantwoordt aan de in B.8 

vermelde vereisten.  

 

 

 c)  De activeringsheffing 

 

 B.13.1.1.  Artikel 3.2.5, § 1, van het decreet van 27 maart 2009 machtigt de gemeenteraden 

« tot het heffen van een jaarlijkse belasting, geheven op onbebouwde bouwgronden in 

woongebied of onbebouwde kavels ». Behoudens afwijking in de gemeentelijke 

heffingsreglementen (artikel 3.2.6) is die activeringsheffing verschuldigd door de persoon die op 

1 januari van het heffingsjaar eigenaar is van een bouwgrond of kavel (artikel 3.2.7) die niet is 

vrijgesteld van die heffing. 

 

 B.13.1.2.  De activeringsheffing « vervangt (grotendeels) de bestaande regeling betreffende 

de heffing op onbebouwde percelen en gronden als vermeld in het huidige artikel 143 DRO » 

(Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 113). 

 

 B.13.2.1.  De activeringsheffing is niet enkel van toepassing op de kerkfabrieken, of op de 

Vlaamse besturen in het algemeen, maar op elke persoon die eigenaar is van een bouwgrond of 

een kavel en die niet is vrijgesteld van die heffing. De grondslag van die belasting houdt geen 

enkel verband met de opdracht en de activiteiten van de kerkfabrieken.  

 

 B.13.2.2.  Het loutere feit dat de Vlaamse kerkfabrieken worden onderworpen aan een 

belasting die hen niet specifiek viseert en die hun opdracht niet onmogelijk maakt of op 

buitensporige wijze bemoeilijkt, houdt geen onverantwoorde inmenging in in het recht van de 

erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen. 
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 d)  Geconcerteerde acties 

 

 B.14.1.1.  Luidens artikel 4.1.7, eerste lid, van het decreet van 27 maart 2009 berekent elke 

gemeente bij elke algehele herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voor haar 

grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van de onbebouwde bouwgronden en kavels in 

eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen, met uitzondering 

van de gronden die voldoen aan een of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in 

artikel 3.2.1, 1°, van het decreet en de gronden die eigendom zijn van sociale 

woonorganisaties, respectievelijk het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor 

Vlaams-Brabant. 

 

 B.14.1.2.  Artikel 4.1.7, tweede lid, van het voormelde decreet bepaalt :  

 

 « Door middel van haar regiefunctie, vermeld in artikel 28 van de Vlaamse Wooncode, 
waakt de gemeente er over dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke 
rechtspersonen geconcerteerde acties ondernemen opdat, binnen de tijdshorizon van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ten minste een kwart van deze gezamenlijke 
oppervlakte aangewend wordt voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. De 
gemeenteraad stelt ter zake een actieprogramma vast ».  
 

 B.14.1.3.  Artikel 28 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

bepaalt :  

 

 « § 1.  De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal 
vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen 
van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de 
kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.  
 
 § 2.  De gemeente stimuleert de realisatie van sociale woonprojecten op haar grondgebied, 
ongeacht de initiatiefnemer. De gemeente gaat, volgens de procedure en in de gevallen die door 
de Vlaamse regering worden bepaald, na of sociale woonprojecten op haar grondgebied door een 
sociale huisvestingsmaatschappij kunnen worden gerealiseerd. 
 
 De gemeenten dragen er zorg voor dat de woonprojecten en individuele verrichtingen van de 
sociale woonorganisaties, het OCMW of haarzelf in het belang van de bewoners op elkaar 
worden afgestemd. Daartoe zien de gemeenten erop toe dat de sociale woonorganisaties zo veel 
mogelijk onderling overleg plegen. Ze kunnen de sociale woonorganisaties en het OCMW voor 
overleg samenroepen. De sociale woonorganisaties zijn verplicht in te gaan op de vraag tot 
overleg vanwege de gemeente. 
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 De Vlaamse Regering kan, binnen de perken van de kredieten die daartoe op de begroting 
van het Vlaamse Gewest worden ingeschreven en onder de voorwaarden die ze heeft bepaald, de 
gemeentelijke en intergemeentelijke werking met het oog op het realiseren van de opdrachten 
vermeld in §§ 1 en 2 en het verbeteren van de dienstverlening aan woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden, subsidiëren. 
 
 De Vlaamse Regering stelt de bijzondere regels vast voor de toekenning en de verdeling van 
de subsidies. 
 
 § 3.  De Vlaamse regering begeleidt en ondersteunt de gemeenten bij het uitwerken van hun 
woonbeleid en in het bijzonder bij het toezien op de coördinatie met het Vlaamse woonbeleid. 
De entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met de ondersteuning van het lokale 
woonbeleid kan deelnemen aan de overlegvergaderingen, die door de gemeente met toepassing 
van § 2 worden samengeroepen. Ze kan ook op eigen initiatief een dergelijke overlegvergadering 
samenroepen ». 
 

 B.14.2.  Ofschoon aanvragen voor een vergunning worden geweigerd wanneer die niet 

verenigbaar zijn met de afspraken die op grond van artikel 4.1.7 van het decreet van 27 maart 

2009 worden gemaakt, en ofschoon het miskennen van die afspraken het voorwerp van sanctie 

kan uitmaken middels de figuur van het activeringstoezicht (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2008-2009, nr. 2012/1, p. 48), dient te worden vastgesteld dat het voormelde artikel 4.1.7 de 

gemeenten niet het recht verschaft om dwingende maatregelen te nemen om de diverse Vlaamse 

besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen ertoe te brengen geconcerteerde acties te 

ondernemen. Bijgevolg houdt die bepaling geen maatregel in die een inmenging van de 

gemeenten impliceert in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te 

regelen. 

 

 

 e)  Sociale en bescheiden woningbouw 

 

 B.15.1.1.  Luidens artikel 4.1.8, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2009 wordt in elk 

van de verkavelingsprojecten en bouwprojecten, vermeld in het eerste lid van die bepaling, een 

sociaal woonaanbod verwezenlijkt dat, indien de gronden eigendom zijn van Vlaamse besturen 

of Vlaamse semipublieke rechtspersonen, gelijk is aan ten minste twintig en ten hoogste veertig 

procent van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels.  

 

 Luidens artikel 4.2.1, tweede lid, van het voormelde decreet wordt in elk van de 

verkavelingsprojecten en bouwprojecten, vermeld in het eerste lid van die bepaling, een 

bescheiden woonaanbod verwezenlijkt dat voor wat betreft gronden die eigendom zijn van 
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Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen, gelijk is aan veertig procent van het 

aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, verminderd met het op grond van het bij of 

krachtens het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen opgelegde percentage inzake de 

verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. 

 

 B.15.1.2.  Indien de gronden eigendom zijn van natuurlijke of rechtspersonen, bedraagt die 

verplichting voor sociale woningbouw ten minste tien en ten hoogste twintig procent van het 

aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels en voor bescheiden woningbouw twintig 

procent, verminderd met het op grond van het bij of krachtens het gemeentelijk reglement 

Sociaal Wonen opgelegde percentage inzake de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. 

 

 In de parlementaire voorbereiding werd hieromtrent het volgende verklaard :  

 

 « De grotere verantwoordelijkheid in hoofde van de (semi)publieke sector kan worden 
onderbouwd op grond van het feit dat de groep van eigenaars die meer dan tien percelen 
aanhouden voor 65 % bestaat uit overheden in ruime zin én op grond van het 
administratiefrechtelijke specialiteitsbeginsel, betrokken op het domeinrecht, hetgeen inhoudt dat 
(functionele) openbare diensten in beginsel slechts goederen kunnen aanhouden die ten nutte 
komen van hun takenpakket » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 50). 
 

 B.15.1.3.  De verplichting een sociaal en bescheiden woonaanbod te verwezenlijken is enkel 

van toepassing op de « grote nieuwe verkavelings- en bouwprojecten » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 49), bepaald in de artikelen 4.1.8, eerste lid, 1° tot 4°, en 

4.2.1, eerste lid, 1° tot 4°, van het decreet van 27 maart 2009.  

 

 B.15.1.4.  Indien een verkavelingsproject of een bouwproject een sociaal en/of bescheiden 

woonaanbod dient te verwezenlijken, wordt aan de verkavelingsvergunning, respectievelijk de 

stedenbouwkundige vergunning, van rechtswege een sociale last verbonden in de zin van 

artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. Zij verplicht de 

verkavelaar of de bouwheer ertoe handelingen te stellen opdat een sociaal woonaanbod zou 

worden verwezenlijkt dat overeenstemt met het op het verkavelingsproject of het bouwproject 

toepasselijke percentage (artikelen 4.1.16, § 1, en 4.2.5, § 1, van het decreet van 27 maart 2009). 
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 B.15.1.5.  De Vlaamse Regering stelt indicatieve streefprijzen op voor de verkoop of 

verhuur van woningen en de verkoop van kavels die deel uitmaken van het bescheiden 

woonaanbod (artikel 4.2.9 van het decreet van 27 maart 2009).  

 

 B.15.2.  De bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 die het sociaal en bescheiden 

woonaanbod regelen, houden op zich voor de kerkfabrieken geen rechtstreekse verplichting in 

om verkavelings- of bouwprojecten te verwezenlijken. Die verplichting kan wel in voorkomend 

geval uit de overige bepalingen van het voormelde decreet voortvloeien, en met name uit het 

activeringstoezicht. Het feit dat een kerkfabriek, die middels het activeringstoezicht ertoe zou 

worden gebracht een verkavelings- of bouwproject te verwezenlijken, zou worden verplicht, 

wanneer het om een groot project gaat, een sociaal en bescheiden woonaanbod te 

verwezenlijken, houdt geen onverantwoorde inmenging in in het recht van de erkende 

erediensten om hun werking autonoom te regelen.  

 

 B.16.  Uit wat voorafgaat, vloeit voort dat, voor zover de decreetgever een maatregel heeft 

genomen die een inmenging impliceert in het recht van de erkende erediensten om hun werking 

autonoom te regelen, hetgeen het geval is wat het activeringstoezicht betreft, die maatregel 

beantwoordt aan de in B.8 vermelde vereisten. 

 

 

 II.  Ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

 

 B.17.  Het Hof dient eveneens na te gaan of de bestreden bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de Vlaamse kerkfabrieken op dezelfde wijze 

worden behandeld als de overige in artikel 1.2, eerste lid, 20°, van het decreet van 27 maart 

2009 vermelde Vlaamse besturen.  

 

 B.18.1.1.  Het decreet van 27 maart 2009 beoogt « een geïntegreerd antwoord te […] 

bieden » op een aantal « maatschappelijke vragen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, 

nr. 2012/1, p. 9) waaronder de « herijking van het instrumentarium van het grond- en 

pandenbeleid […] in het licht van een nieuw beleid » (ibid., p. 6). Ter realisatie van het 

Vlaams regeerakkoord 2004-2009 dat het recht op een betaalbare woning vooropstelt als een 

van de hoofdprioriteiten van de zittingsperiode, is « er nood […] aan een ruimer decretaal 
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kader met stimulerende en dwingende maatregelen voor de activering van bouwgronden, 

renovatieprojecten, e.d. » (ibid.). 

 

 B.18.1.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 maart 2009 blijkt 

dat de overheden 65 pct. uitmaken van de eigenaars die meer dan tien percelen aanhouden 

(Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 50) en dat « de overheid in ruime zin 

[…] over ruim 8.000 ha onbebouwde percelen in woonzones [beschikt]» (ibid., p. 18). Nog 

volgens de parlementaire voorbereiding hebben « (semi)publieke initiatiefnemers […] een 

voorbeeldfunctie in het ondersteunen van de steunbehoevende doelgroepen op de 

woningmarkt » en dienen « slapende bouwgronden van de (semi)publieke actoren […] 

bijgevolg prioritair ingezet te worden voor de verwezenlijking van die doelstelling » (ibid.). 

 

 B.18.2.1.  Wat de toepassing van het decreet op de kerkfabrieken betreft, werd in de 

parlementaire voorbereiding het volgende overwogen : 

 

 « Bij de voorbereidingen van voorliggend ontwerpdecreet is de vraag gesteld in welke 
mate deze systematiek ook van toepassing kan zijn op de kerkfabrieken en de instellingen die 
belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, gelet op de 
beperkte vervreemdingsmogelijkheden die in hoofde van deze besturen zouden gelden. In dat 
kader weze beklemtoond dat bij de totstandkoming van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten uitdrukkelijk is 
uitgegaan van het feit dat de kerkbesturen volledig autonoom zijn om over hun patrimonium 
te beschikken […]; de verkoop van privaatdomeingoederen van de kerkbesturen kan sinds de 
decreetgeving van 2004 geschieden om gegronde redenen, zoals het aanwenden van middelen 
voor het uitvoeren van herstellingswerken, de verkoop van gronden die weinig opbrengen, 
etc. » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 48). 
 

 B.18.2.2.  De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid (artikel 3, 

tweede lid, van het decreet van 7 mei 2004). Ze is onderworpen aan het in hoofdstuk V van 

titel II van het decreet van 7 mei 2004 bepaalde administratief toezicht.  

 

 B.18.2.3.  Gelet op de doelstelling van de decreetgever en de vaststelling dat de 

kerkfabrieken openbare instellingen zijn die zijn onderworpen aan het toezicht van de 

Vlaamse overheden, is het niet zonder redelijke verantwoording dat zij op dezelfde wijze 

worden behandeld als de overige in artikel 1.2, eerste lid, 20°, van het decreet van 27 maart 

2009 vermelde Vlaamse besturen. Dat, zoals de verzoekende partij aanvoert, de Vlaamse 

kerkfabrieken, in tegenstelling tot de overige in artikel 1.2, eerste lid, 20°, van het decreet van 
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27 maart 2009 vermelde Vlaamse besturen, geen bevoegdheden hebben inzake ruimtelijke 

ordening en stedenbouw, doet geen afbreuk aan het voorgaande. Het uitgangspunt van de 

decreetgever is immers de vaststelling dat de Vlaamse besturen in belangrijke mate eigenaar 

zijn van bouwgronden en kavels die ongebruikt blijven. Of die besturen al dan niet eveneens 

bevoegdheden hebben inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw is, ten aanzien van die 

vaststelling en de doelstelling van de decreetgever, niet pertinent. 

 

 B.19.  Het Hof dient ten slotte na te gaan of de bestreden bepaling bestaanbaar is met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de Vlaamse kerkfabrieken op verschillende 

wijze worden behandeld als (a) de in artikel 1.2, eerste lid, 21°, van het decreet van 27 maart 

2009 vermelde Vlaamse semipublieke rechtspersonen besturen en (b) de instellingen belast 

met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 

gemeenschappen. 

 

 

 a)  Het verschil in behandeling ten aanzien van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen 

 

 B.20.1.  Luidens artikel 1.2, eerste lid, 21°, van het decreet van 27 maart 2009 wordt voor 

de toepassing van dat decreet en zijn uitvoeringsbesluiten verstaan onder Vlaamse 

semipublieke rechtspersonen :  

 

 « rechtspersonen die niet behoren tot de Vlaamse besturen, doch met één of meer 
Vlaamse besturen een bijzondere band vertonen, doordat zij voldoen aan beide 
hiernavolgende voorwaarden : 
 
 a)  hun werkzaamheden worden in hoofdzaak gefinancierd of gesubsidieerd door één of 
meer Vlaamse besturen; 
 
 b)  hun werking is rechtstreeks of onrechtstreeks onderworpen aan enig toezicht in hoofde 
van een Vlaams bestuur middels één van de hiernavolgende regimes : 
 
 1)  een administratief toezicht; 
 
 2)  een toezicht op de aanwending van de werkingsmiddelen; 
 
 3)  de aanwijzing, door een Vlaams bestuur, van ten minste de helft van de leden van de 
directie, van de raad van bestuur, of van de raad van toezicht; ». 
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 De Vlaamse Regering kan een niet-limitatieve lijst opstellen van de Vlaamse 

semipublieke rechtspersonen (artikel 1.2, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2009). 

 

 B.20.2.  De onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van Vlaamse 

semipublieke rechtspersonen, worden, net zoals die van de Vlaamse besturen, vermeld in het 

register van onbebouwde percelen (artikel 2.2.5, § 1, van het decreet van 27 maart 2009). De 

gemeenten waken door middel van hun « regiefunctie » erover dat de diverse Vlaamse 

besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen geconcerteerde acties ondernemen opdat, 

binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ten minste een kwart van 

de gezamenlijke oppervlakte wordt aangewend voor de verwezenlijking van een sociaal 

woonaanbod (artikel 4.1.7, tweede lid, van het voormelde decreet). De normen die voor 

verkavelingprojecten of bouwprojecten het verplicht te verwezenlijken sociaal en bescheiden 

woonaanbod bepalen, zijn dezelfde voor gronden die eigendom zijn van Vlaamse semipublieke 

rechtspersonen als voor gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen (artikel 4.1.8, tweede 

lid, 1°, en artikel 4.2.1, tweede lid, 1°, van het voormelde decreet). Wat de voormelde bepalingen 

betreft, is het verschil in behandeling onbestaande.  

 

 B.20.3.1.  In tegenstelling tot de Vlaamse besturen, zijn de Vlaamse semipublieke 

rechtspersonen evenwel niet onderworpen aan het activeringstoezicht. In de parlementaire 

voorbereiding van het decreet van 27 maart 2009 werd omtrent de uitsluiting van de Vlaamse 

semipublieke rechtspersonen van het activeringstoezicht het volgende verklaard :  

 

 « Semipublieke actoren zullen bij nalatigheid veelal kunnen worden aangesproken middels 
de overheidscontrole op de financiering of subsidiëring van die actoren » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 19). 
 

 B.20.3.2.  Uit de in B.20.1 vermelde omschrijving van de Vlaamse semipublieke 

rechtspersonen, blijkt dat het om rechtspersonen gaat die financieel afhankelijk zijn van of 

onderworpen zijn aan het toezicht van de Vlaamse besturen. De decreetgever vermocht 

bijgevolg redelijkerwijs aan te nemen dat die besturen aldus over voldoende instrumenten 

beschikken om de Vlaamse semipublieke rechtspersonen ertoe aan te zetten de nodige 

maatregelen te nemen opdat hun onbebouwde bouwgronden of kavels uit het register van 

onbebouwde percelen kunnen worden geschrapt. 
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 b)  Het verschil in behandeling ten aanzien van de instellingen belast met het beheer van 

de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele gemeenschappen 

 

 B.21.1.  Uit artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen vloeit voort dat de gewesten, wat de ondergeschikte besturen 

betreft, bevoegd zijn inzake « de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het 

beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, met uitzondering van de erkenning 

van de erediensten en de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten ».  

 

 B.21.2.  De gewesten zijn daarentegen niet bevoegd inzake de erkende niet-confessionele 

gemeenschappen.  

 

 B.21.3.  Gelet op het voorgaande is het verschil in behandeling dat voortvloeit uit het feit 

dat luidens de bestreden bepaling de kerkfabrieken wel en de instellingen die belast zijn met 

het beheer van de erkende niet-confessionele gemeenschappen niet onder de Vlaamse 

besturen worden verstaan, niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.22.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.23.  Het tweede middel is gericht tegen artikel 3.2.12 van het decreet van 27 maart 

2009. Volgens de verzoekende partij zou die bepaling niet bestaanbaar zijn met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de 

provincies en de gemeenten een algemene onbelastbaarheid genieten voor wat betreft 

goederen van het openbaar domein en van goederen van het privaat domein die voor een 

« dienst van openbaar nut » worden aangewend, terwijl de Vlaamse kerkfabrieken niet 

eenzelfde algemene onbelastbaarheid zouden genieten.  

 

 B.24.  Uit de bestreden bepaling vloeit voort dat de goederen van het openbaar domein en 

de goederen van het privaat domein van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de 

provincies en de gemeenten, die voor een « dienst van openbaar nut » worden aangewend, 
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zijn vrijgesteld van de activeringsheffing. Bijgevolg zijn niet alle gronden en kavels van de 

Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten vrijgesteld van die 

heffing. Dat is enkel het geval wanneer ze ofwel zonder onderscheid bestemd zijn tot het 

gebruik van allen, ofwel worden aangewend voor een openbare dienst, en ze daartoe speciaal 

worden ingericht. 

 

 B.25.  Ofschoon de Vlaamse kerkfabrieken niet de algemene onbelastbaarheid genieten 

die in de bestreden bepaling vermeld is, zijn de goederen van die besturen die behoren tot het 

openbaar domein en de goederen van die besturen die behoren tot het privaat domein maar die 

voor een dienst van openbaar nut worden aangewend, vrijgesteld van de activeringsheffing. 

Er kan immers ofwel geen sprake zijn van onbebouwde bouwgrond of van een onbebouwde 

kavel, ofwel dient te worden aangenomen dat die grond of die kavel niet voor bebouwing kan 

worden bestemd ingevolge zijn inrichting als collectieve voorzieningen (artikel 3.2.10 van het 

decreet van 27 maart 2009). 

 

 B.26.  Het tweede middel is niet gegrond.  
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4824, 4832, 4844, 4845 

en 4861  
 
 

Arrest nr. 94/2010 
van 29 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 6.1.1, derde en vierde lid, en artikel 6.1.2 

van de « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » (coördinatie van 15 mei 2009), gesteld door 

het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij arrest van 27 november 2009 in zake het openbaar ministerie en de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur tegen Guy Van Weehaeghe en de nv « Ysowe », waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december 2009, heeft het Hof van Beroep 
te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het door artikel 16 van de Grondwet en 
artikel 1.1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM gewaarborgde eigendomsrecht van de 
door de instandhouding van een illegale constructie benadeelde derde, al dan niet in 
samenhang gelezen met het legaliteitsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, door te 
verhinderen dat de tijdig bij het vonnisgerecht aanhangig gemaakte publieke vordering tot 
herstel in de oorspronkelijke staat of tot herstel in de legale staat niet [lees : nog] langer kan 
worden ingewilligd indien deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak niet meer 
strafbaar is gesteld ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het standstill-beginsel, vervat in artikel 23 
van de Grondwet, door – zonder indeplaatsstelling van een alternatief - reeds bestaande en 
voor de rechter uigeoefende vorderingsrechten van de overheid tot herstel van de goede 
ruimtelijke ordening uit te doven naar aanleiding van een depenalisering van het misdrijf van 
instandhouding, terwijl deze depenalisering de concrete aantasting van de goede ruimtelijke 
ordening zowel de facto als de iure onverlet laat ? »; 
 
 3.  « Schenden artikel 6.1.1, derde lid, en 6.1.1, vierde lid, VCRO het standstill-beginsel 
vervat in artikel 23 van de Grondwet, doordat zij samen gelezen het opleggen van een 
herstelmaatregel op grond van instandhouding in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied onmogelijk 
maken en zo de mogelijkheid van de overheid tot het vorderen van het herstel van 
wederrechtelijke situaties in feite laat afhangen van het voorhanden zijn en de eventuele 
vervolging van een dader aan wie het oprichtingsmisdrijf toerekenbaar is, terwijl deze 
omstandigheid geen verband houdt met de schade aan de goede ruimtelijke ordening die door 
de illegale situatie eventueel wordt veroorzaakt ? »; 
 
 4.  « Schenden artikel 6.1.1, derde lid, en 6.1.1, vierde lid, VCRO de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet doordat zij samen gelezen tot gevolg hebben dat de instandhouder buiten 
ruimtelijk kwetsbaar gebied bij wie voor het oprichtingsmisdrijf nog een oprichter kan 
vervolgd worden, de gevolgen van een opgelegde herstelmaatregel kan moeten ondergaan, 
terwijl eenzelfde instandhouder bij wie voor het oprichtingsmisdrijf niet langer een oprichter 
kan vervolgd worden, deze gevolgen niet kan moeten ondergaan ? ». 
 
 b.  Bij arrest van 4 december 2009 in zake het openbaar ministerie tegen Hugo Durinck 
en Rita Van Bockstaele, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
14 december 2009, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden artikel 6.1.1, derde lid, en 6.1.1, vierde lid, VCRO de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet doordat zij samen gelezen tot gevolg hebben dat de (rechts)persoon die buiten 
ruimtelijk kwetsbaar gebied een wederrechtelijke toestand in stand houdt en niet vervolgd 
wordt voor of niet schuldig bevonden wordt aan het oprichtingsmisdrijf wel nog de gevolgen 
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van een opgelegde herstelmaatregel kan moeten ondergaan wanneer een derde vervolgd wordt 
voor en schuldig bevonden wordt aan het oprichtingsmisdrijf en er tegen deze een 
herstelmaatregel wordt bevolen, terwijl eenzelfde (rechts)persoon die buiten ruimtelijk 
kwetsbaar gebied een wederrechtelijke toestand in stand houdt en niet vervolgd wordt voor of 
schuldig bevonden wordt aan het oprichtingsmisdrijf zo’n gevolgen niet kan moeten 
ondergaan wanneer geen derde vervolgd wordt of niet langer kan vervolgd worden voor het 
oprichtingsmisdrijf ? ». 
 
 c.  Bij twee arresten van 18 december 2009 in zake respectievelijk het openbaar 
ministerie tegen Marc Devolder, en het openbaar ministerie en de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur tegen Geert Bauwens en de nv « Opslag, Manipulatie en 
Distributie G.M.B. », waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 
11 januari 2010, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het door artikel 16 van de Grondwet en 
artikel 1.1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM gewaarborgde eigendomsrecht van de 
door de instandhouding van een illegale constructie benadeelde derde, al dan niet in 
samenhang gelezen met het legaliteitsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, door te 
verhinderen dat de tijdig bij het vonnisgerecht aanhangig gemaakte publieke vordering tot 
herstel in de oorspronkelijke staat of tot herstel in de legale staat niet [lees : nog] langer kan 
worden ingewilligd indien deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak niet meer 
strafbaar is gesteld ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het standstill-beginsel, vervat in artikel 23 
van de Grondwet, door - zonder indeplaatsstelling van een alternatief - reeds bestaande en 
voor de rechter uitgeoefende vorderingsrechten van de overheid tot herstel van de goede 
ruimtelijke ordening uit te doven naar aanleiding van een depenalisering van het misdrijf van 
instandhouding, terwijl deze depenalisering de concrete aantasting van de goede ruimtelijke 
ordening zowel de facto als de iure onverlet laat ? »; 
 
 3.  « Schenden artikel 6.1.1, derde lid, en 6.1.1, vierde lid, VCRO het standstill-beginsel 
vervat in artikel 23 van de Grondwet, doordat zij samen gelezen het opleggen van een 
herstelmaatregel op grond van instandhouding in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied onmogelijk 
maken en zo de mogelijkheid van de overheid tot het vorderen van het herstel van 
wederrechtelijke situaties in feite laat afhangen van het voorhanden zijn en de eventuele 
vervolging c.q. schuldigverklaring van een dader aan wie het oprichtingsmisdrijf toerekenbaar 
is, terwijl deze omstandigheid geen verband houdt met de schade aan de goede ruimtelijke 
ordening die door de illegale situatie eventueel wordt veroorzaakt ? »; 
 
 4.  Schenden artikel 6.1.1, derde lid, en 6.1.1, vierde lid, VCRO de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet doordat zij samen gelezen tot gevolg hebben dat de (rechts)persoon die buiten 
ruimtelijk kwetsbaar gebied een wederrechtelijke toestand in stand houdt en niet vervolgd 
wordt voor of niet schuldig bevonden wordt aan het oprichtingsmisdrijf wel nog de gevolgen 
van een opgelegde herstelmaatregel kan moeten ondergaan wanneer een derde vervolgd wordt 
voor en schuldig bevonden wordt aan het oprichtingsmisdrijf en er tegen deze een 
herstelmaatregel wordt bevolen, terwijl eenzelfde (rechts)persoon die buiten ruimtelijk 
kwetsbaar gebied een wederrechtelijke toestand in stand houdt en niet vervolgd wordt voor of 
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schuldig bevonden wordt aan het oprichtingsmisdrijf zo’n gevolgen niet kan moeten 
ondergaan wanneer geen derde vervolgd wordt of niet langer kan vervolgd worden voor het 
oprichtingsmisdrijf ? ». 
 
 d.  Bij arrest van 15 januari 2010 in zake Tom De Roep, handelend in zijn hoedanigheid 
van gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, tegen Georges Depoorter, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 februari 2010, heeft het Hof van Beroep te 
Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het door artikel 16 van de Grondwet en 
artikel 1.1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM gewaarborgde eigendomsrecht van de 
door de instandhouding van een illegale constructie benadeelde derde, al dan niet in 
samenhang gelezen met het legaliteitsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, door te 
verhinderen dat de tijdig bij het vonnisgerecht aanhangig gemaakte publieke vordering tot 
herstel in de oorspronkelijke staat of tot herstel in de legale staat nog langer kan worden 
ingewilligd indien deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is 
gesteld ? »; 
 
 2.  « Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het standstill-beginsel, vervat in artikel 23 
van de Grondwet, door - zonder indeplaatsstelling van een alternatief - reeds bestaande en 
voor de rechter uigeoefende vorderingsrechten van de overheid tot herstel van de goede 
ruimtelijke ordening uit te doven naar aanleiding van een depenalisering van het misdrijf van 
instandhouding, terwijl deze depenalisering de concrete aantasting van de goede ruimtelijke 
ordening zowel de facto als de iure onverlet laat ? »; 
 
 3.  « Schenden de artikelen 6.1.1, derde lid, 6.1.1, vierde lid en 6.1.2 VCRO het 
standstill-beginsel, vervat in artikel 23 van de Grondwet, doordat zij in onderlinge samenhang 
het opleggen van een herstelmaatregel op grond van feiten van instandhouding volstrekt 
onmogelijk maken, en hierdoor de mogelijkheid van de overheid tot het herstellen van illegale 
situaties de facto laten afhangen van het voorhanden zijn van een dader, aan wie het 
oprichtingsmisdrijf toerekenbaar is, terwijl deze omstandigheid geen enkel verband houdt met 
de schade aan de goede ruimtelijke ordening die door de illegale situatie wordt 
veroorzaakt ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4824, 4832, 4844, 4845 en 4861 van de rol 
van het Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Guy Van Weehaeghe, wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 152, en de nv « Ysowe », 
met zetel te 8790 Waregem, Vijfseweg 152; 
 
 -  Marc De Volder, wonende te 9968 Assenede, Heide 40; 
 
 -  de nv « Opslag, Manipulatie en Distributie G.M.B. », met zetel te 9190 Stekene, 
Nieuwstraat 125; 
 
 -  Georges Depoorter, wonende te 8890 Moorslede, Gentsestraat 78/a; 
 



 5

 -  Jos Geurts, wonende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 106; 
 
 -  de nv « Jonelinvest », met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonck 6; 
 
 -  Joannes Wienen, wonende te 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, en Philippe 
Vande Casteele, wonende te 2900 Schoten, Klamperdreef 7; 
 
 -  de cva « Verschaeve-Grouset & C° », met zetel te 8970 Poperinge, Zevekotestraat 15; 
 
 -  Marc Morel, woonplaats kiezend te 2000 Antwerpen, Meir 24; 
 
 -  Daniël Kenis, wonende te 2150 Borsbeek, Oude Haegevelde 26, Joanna Rombouts, 
wonende te 2150 Borsbeek, Oude Haegevelde 32, en de bvba « Kenis Industriebouw », met 
zetel te 2150 Borsbeek, Oude Haegevelde 32; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Guy Van Weehaeghe en de nv « Ysowe »; 
 
 -  Marc De Volder; 
 
 -  de nv « Opslag, Manipulatie en Distributie G.M.B. »; 
 
 -  Georges Depoorter; 
 
 -  Jos Geurts; 
 
 -  de nv « Jonelinvest »; 
 
 -  Joannes Wienen en Philippe Vande Casteele; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 juni 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Rogge, tevens loco Mr. L. Ockier, advocaten bij de balie te Kortrijk, voor Guy 
Van Weehaeghe en de nv « Ysowe »; 
 
 .  Mr. N. Jonckheere, tevens loco Mr. M. Van Passel, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor Marc De Volder; 
 
 .  Mr. J. Vanpraet, tevens loco Mr. D. Van Heuven en Mr. J. Beleyn, advocaten bij de 
balie te Kortrijk, voor de nv « Opslag, Manipulatie en Distributie G.M.B. »; 
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 .  Mr. Y. Sacreas, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. A. Lust, advocaat bij de balie 
te Brugge, voor Georges Depoorter; 
 
 .  Mr. Y. Sacreas loco Mr. J. Ghysels, advocaten bij de balie te Brussel, voor Jos Geurts 
en de nv « Jonelinvest »; 
 
 .  Mr. N. Jonckheere, advocaat bij de balie te Antwerpen, loco Mr. B. Van Dorpe, 
advocaat bij de balie te Kortrijk, voor de cva « Verschaeve-Grouset & C° »; 
 
 .  Mr. S. Verherstraeten loco Mr. P. Mallien, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor 
Marc Morel; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 In elk van de voor het Hof van Beroep te Gent aanhangige zaken staat ter discussie of een herstelvordering 
op verzoek van de stedenbouwkundig inspecteur nog door de rechter kan worden ingewilligd wanneer die steunt 
op het wederrechtelijk in stand houden van constructies in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden. 
 
 Het verwijzende rechtscollege stelt vast dat tot vóór 1 september 2009 de herstelvordering nog mogelijk 
was, ook al was de wederrechtelijke instandhouding niet langer strafbaar, maar dat artikel 6.1.1, derde en vierde 
lid, van de bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 gecoördineerde « Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening » (hierna : VCRO) zulks sinds de inwerkintreding ervan op die datum in de weg staat. 
 
 Het verwijzende rechtscollege beslist daarop de hiervoor geciteerde prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de partijen 
 
 Wat de partijen in de zaken voor het verwijzende rechtscollege betreft 
 
 A.1.1.  De geïntimeerden in de zaak nr. 4824 hebben een memorie ingediend waarin zij eerst artikel 6.1.1, 
derde en vierde lid, van de VCRO situeren en de context weergeven waarin die bepalingen tot stand kwamen. 
Volgens hen is het steeds de bedoeling van de decreetgever geweest om zowel de uitoefening van de 
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herstelvordering als de uitoefening van de strafvordering inzake stedenbouwmisdrijven te beperken in de tijd. Zij 
zijn van oordeel dat de prejudiciële vragen ontkennend dienen te worden beantwoord. 
 
 A.1.2.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4844 maakt uit de context van de in het geding zijnde bepalingen en 
de parlementaire voorbereiding ervan op dat de mogelijkheid om herstelvorderingen in te stellen niet meer 
afhangt van de strafbaarheid van het in stand houden van een stedenbouwmisdrijf op het ogenblik van het 
instellen van de herstelvordering, maar van de strafbaarheid daarvan op het tijdstip van de rechterlijke uitspraak. 
 
 De geïntimeerde in de zaak nr. 4844 is van oordeel dat de prejudiciële vragen ontkennend dienen te worden 
beantwoord. 
 
 A.1.3.  De tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 situeert de in het geding zijnde bepalingen en de 
context waarin zij tot stand kwamen. Volgens hem bevestigen die bepalingen dat het in stand houden van 
stedenbouwmisdrijven buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied vanaf 22 augustus 2003 geen voortdurende fout of 
misdrijf meer uitmaakt op grond waarvan de herstelvordering kan worden ingesteld. 
 
 Hij refereert ook aan het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 14/2005 van 19 januari 2005. Het Hof wees 
toen het middel af dat gericht was tegen artikel 7 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 juni 2003 
« houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat 
het handhavingsbeleid betreft », waardoor het instandhoudingsmisdrijf werd gedepenaliseerd. Aangezien de 
thans in het geding zijnde bepalingen een bevestiging vormen van die bepaling, valt niet in te zien wat te dezen 
tot een ander besluit zou leiden. De prejudiciële vragen moeten alleen al om die reden ontkennend worden 
beantwoord. 
 
 A.1.4.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4861 argumenteert dat de prejudiciële vragen geen antwoord 
behoeven of minstens ontkennend moeten worden beantwoord. 
 
 
 Wat de verzoeken tot tussenkomst betreft 
 
 A.2.  Met een memorie, ingediend overeenkomstig artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, wenst de cva « Verschaeve-Grouset & C° » tussen te komen in de samengevoegde 
zaken. 
 
 Om haar belang bij de tussenkomst te staven, voert die vennootschap aan dat zij twee vorderingen heeft 
ingesteld tegen het Vlaamse Gewest om de opheffing te verkrijgen van bevelen tot staking van het gebruik van 
twee appartementen in een residentie. In de ene procedure is de zaak in hoger beroep uitgesteld vanwege de 
prejudiciële vragen die in de zaak nr. 4824 zijn gesteld. In de andere procedure heeft de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg geoordeeld dat die prejudiciële vragen te dezen niet moesten worden gesteld, maar 
heeft het Vlaamse Gewest aangekondigd hoger beroep in te stellen. 
 
 De cva « Verschaeve-Grouset & C° » stelt dat het antwoord op de gestelde prejudiciële vragen van belang is 
voor de beoordeling van beide zaken in hoger beroep. Zij vraagt zich af hoe de minister, die het Vlaamse Gewest 
vertegenwoordigt in de twee tegen haar hangende zaken, zich erover kan beklagen dat de VCRO een verminderde 
bescherming biedt aan de ruimtelijke ordening, nu hij de wijziging heeft voorgesteld en verdedigd voor het Vlaamse 
Parlement, dat hem is gevolgd. Die wijziging is ingegeven door de wil om de rechtmatige belangen van de betrokken 
personen te beschermen tegen het onverantwoorde optreden van de administratie. Door het eigen decreet te 
ondermijnen, is het Vlaamse Gewest oorzaak van rechtsonzekerheid en van een verstoring van de rechtsgang. 
 
 Er kan niet ernstig worden ontkend dat de inperking van de mogelijkheid om louter op grond van een 
instandhoudingsmisdrijf een herstelmaatregel te bevelen, is ingegeven door de maatschappelijk als 
problematisch ervaren mogelijkheid van de overheid om te eeuwigen dage een herstelmaatregel te vorderen, ook 
wanneer de overheid in jaren niet is opgetreden. De nieuwe regelgeving moet de overheid ertoe aanzetten om 
stedenbouwkundige inbreuken niet op hun beloop te laten. Een dergelijke regelgeving komt veeleer de 
bescherming van het leefmilieu ten goede dan dat ze de bestaande bescherming zou inperken. 
 
 De cva « Verschaeve-Grouset & C° » is derhalve van mening dat de prejudiciële vragen ontkennend 
moeten worden beantwoord. 
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 A.3.1.  M. Morel heeft een memorie ingediend waarin hij verklaart dat hij een belang heeft om tussen te 
komen omdat hij hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
dat een herstelmaatregel heeft bevolen. Voor het Hof van Beroep te Antwerpen heeft de stedenbouwkundig 
inspecteur opnieuw gevraagd dat prejudiciële vragen gesteld zouden worden. M. Morel betwist het belang en de 
hoedanigheid van de stedenbouwkundig inspecteur om prejudiciële vragen te doen stellen. Het Hof van Beroep heeft 
die betwisting gevoegd bij de grond van de zaak, die geagendeerd is voor de terechtzitting van 29 september 2010. 
 
 M. Morel wenst tussen te komen om het Hof te horen zeggen dat de stedenbouwkundig inspecteur in de 
bodemgeschillen niet het belang en de hoedanigheid had om aan te sturen op het stellen van prejudiciële vragen, of 
minstens te horen zeggen dat de stedenbouwkundig inspecteur niet het belang en de hoedanigheid heeft om voor het 
Hof in rechte te treden. 
 
 A.3.2.  In hun memorie vragen D. Kenis, J. Rombouts en de bvba « Kenis Industriebouw » om tussen te komen 
in de samengevoegde zaken. 
 
 Zij verklaren dat de stedenbouwkundig inspecteur tegen hen een herstelvordering heeft ingesteld die hangende 
is voor de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en dat de behandeling van die zaak ter terechtzitting van 
22 februari 2010 is uitgesteld in afwachting van het antwoord op de gestelde prejudiciële vragen. 
 
 Zij wensen voor het Hof tussen te komen om het belang en de hoedanigheid te betwisten van de 
stedenbouwkundig inspecteur om prejudiciële vragen te doen stellen en minstens om diens tussenkomst in de zaken 
voor het Hof te beletten. 
 
 A.3.3.  In haar memorie van antwoord in de zaken nrs. 4824, 4832, 4844 en 4845 doet de Vlaamse Regering 
opmerken dat M. Morel en D. Kenis en anderen het Hof enkel vragen om na te gaan of de stedenbouwkundig 
inspecteur wel over de hoedanigheid en het belang beschikt om prejudiciële vragen te laten stellen en om voor het 
Hof in rechte te treden. Aangezien de prejudiciële vragen gesteld zijn door het verwijzende rechtscollege en geen van 
de stedenbouwkundig inspecteurs een memorie heeft ingediend, acht de Vlaamse Regering het niet opportuun om op 
die opmerkingen te antwoorden. 
 
 A.4.1.  J. Geurts heeft een memorie ingediend teneinde tussen te komen, nu volgens hem de uitspraak van het 
Hof tegen hem zou kunnen worden aangevoerd in een vergelijkbare zaak tegen hem, waarbij het Hof van Beroep te 
Brussel op de terechtzitting van 2 februari 2010 heeft beslist geen vragen te stellen maar het antwoord van het Hof in 
de reeds aanhangig zijnde zaak af te wachten.  
 
 A.4.2.  Ook de nv « Jonelinvest » vraagt om tussen te komen omdat de uitspraak van het Hof tegen haar zou 
kunnen worden aangevoerd in een vergelijkbare zaak, waarbij het Hof van Beroep te Antwerpen op de terechtzitting 
van 10 maart 2010 heeft beslist geen vragen te stellen maar het antwoord van het Hof in de reeds aanhangig zijnde 
zaak af te wachten. 
 
 A.4.3.  In haar memorie van antwoord in de zaken nrs. 4824, 4832, 4844 en 4845 voert de Vlaamse 
Regering aan dat de memories van J. Geurts en de nv « Jonelinvest » niet ontvankelijk zijn, nu daarin geen 
inhoudelijk standpunt wordt ingenomen. Dergelijke verzoeken maken een misbruik van procesrecht uit. 
 
 A.5.1.1.  J. Wienen en P. Vande Casteele verklaren een belang te hebben om tussen te komen in hun 
hoedanigheid van benadeelde derde partijen in correctionele zaken waarin de eigenaars van aanpalende erven worden 
vervolgd voor stedenbouwmisdrijven. Zij betogen dat een benadeelde derde er belang bij heeft dat de (straf)rechter 
de vordering tijdig afhandelt en inwilligt, en dat de rechter bovendien het herstel in natura zou bevelen. 
 
 Zij zijn van mening dat de in de prejudiciële vragen vermelde toetsingsnormen geschonden zijn doordat de 
strafrechter ingevolge artikel 146, derde en vierde lid, van het « Decreet Ruimtelijke Ordening » van 18 mei 1999 
(hierna : DRO) (thans artikel 6.1.1, derde en vierde lid, van de VCRO) in samenhang gelezen met artikel 184 van 
het DRO (thans artikel 6.1.2 van de VCRO) de inbreuk van instandhouding niet meer kan onderzoeken en de 
overeenstemmende herstelmaatregelen zou moeten afwijzen. 
 
 Zij vragen het Hof om op de eerste drie vragen in de zaken nrs. 4824, 4844 en 4845 te antwoorden dat de in 
het geding zijnde bepalingen, uitgebreid met artikel 6.1.2 van de VCRO, in strijd zijn met de artikelen 10, 11, 13, 
16 en 23 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 
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van de mens, met het wettigheidsbeginsel, met het vertrouwensbeginsel, met het verbod van retroactiviteit en 
met het verbod van inmenging in hangende procedures. 
 
 A.5.1.2.  In hun memorie van antwoord reageren J. Wienen en P. Vande Casteele op de tussenkomst van 
D. Kenis en anderen, waarin die de mogelijkheid voor de stedenbouwkundig inspecteur om prejudiciële vragen te 
doen stellen ter discussie stellen. J. Wienen en P. Vande Casteele zijn van oordeel dat het Hof niet op die discussie 
moet ingaan en benadrukken dat een rechtscollege de vragen stelde. 
 
 A.5.1.3.  Volgens J. Wienen en P. Vande Casteele is de tussenkomst van J. Geurts en de nv « Jonelinvest » 
niet ontvankelijk omdat hun memorie beperkt is tot een formele vraag om tussen te komen, zonder dat zij daarin 
een inhoudelijk standpunt innemen. Wanneer J. Geurts en de nv « Jonelinvest » enkel in hun memorie van 
antwoord een standpunt zouden innemen, kunnen de overige partijen daar niet meer schriftelijk op reageren. 
 
 A.5.2.  De geïntimeerden in de zaak nr. 4824 verzetten zich tegen de tussenkomst van J. Wienen en 
P. Vande Casteele. 
 
 Aangezien de in het geding zijnde bepalingen de rechten van benadeelde derde partijen onverlet laten en 
geen enkele vermindering van het beschermingsniveau van de particuliere burgers tot gevolg hebben, hebben die 
personen geen persoonlijk en actueel belang om tussen te komen. 
 
 De geïntimeerden in de zaak nr. 4824 betogen ook dat artikel 6.1.2 van de VCRO een louter bevestigende 
interpretatieve bepaling is, die niet kan worden geacht in strijd te zijn met de aangehaalde grondwetsartikelen. 
Het debat wordt reeds gevoerd naar aanleiding van het geïnterpreteerde artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO 
(oud artikel 146, derde lid van het DRO). 
 
 Voor zover artikel 6.1.2 van de VCRO zou verhinderen dat de herstelvordering door de strafrechter wordt 
ingewilligd, verhindert dit geenszins de herstelmogelijkheden voor de burgerlijke rechter. 
 
 A.5.3.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4844 is het niet eens met de memorie van tussenkomst van 
J. Wienen en P. Vande Casteele, om redenen die naar zijn oordeel voldoende zijn uiteengezet in zijn eerste 
memorie. 
 
 A.5.4.  De tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 voert aan dat de tussenkomst van J. Wienen en 
P. Vande Casteele niet ontvankelijk is. 
 
 De in het geding zijnde bepaling heeft enkel betrekking op de publieke herstelvordering en laat de 
mogelijkheid waarover de omwonenden beschikken om het herstel te vorderen onverkort. Die personen 
beschikken dan ook niet over het vereiste belang om tussen te komen. 
 
 A.5.5.  In hun memorie van antwoord sluiten J. Geurts en de nv « Jonelinvest » zich aan bij de argumentatie 
zoals ontwikkeld in de memorie van de Vlaamse Regering. 
 
 A.5.6.1.  In haar memorie van antwoord in de zaken nrs. 4824, 4832, 4844 en 4845 stelt de Vlaamse 
Regering vast dat J. Wienen en P. Vande Casteele trachten de prejudiciële vragen uit te breiden, door ook 
artikel 13 van de Grondwet, artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 9 van het 
Verdrag van Aarhus en « het verbod van retroactiviteit » in de toetsing te betrekken, wat evenwel niet kan. 
 
 A.5.6.2.  Die tussenkomende partijen trachten ook artikel 6.1.2 van de VCRO bij de toetsing te betrekken, wat 
klaarblijkelijk niet ontvankelijk is, aangezien die bepaling in geen van de vier zaken in het geding is. 
 
 A.5.6.3.  De Vlaamse Regering doet opmerken dat de herstelvordering in geen enkele van de 
bodemgeschillen werd ingeleid door een « benadeelde derde ». Aangezien er zich geen particuliere 
rechtsonderhorige heeft gemeld, zou het niet pertinent zijn om de weerslag van de in het geding zijnde 
bepalingen op een « benadeelde derde » te onderzoeken. De in het geding zijnde bepalingen hebben enkel 
betrekking op de publieke vordering. De stelling van die tussenkomende partijen dat de door een benadeelde 
derde ingediende herstelvordering zou worden verhinderd, en dan nog nadat zij reeds voor de rechter werd 
gebracht, mist grondslag. 
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 Volgens de Vlaamse Regering vergissen J. Wienen en P. Vande Casteele zich in diverse opzichten wat de 
draagwijdte van de in het geding zijnde bepalingen betreft. 
 
 
 Ten aanzien van de relevantie van de prejudiciële vragen 
 
 A.6.1  De tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 voert in zijn memorie van antwoord aan dat de Vlaamse 
Regering, door te stellen dat de in het geding zijnde bepalingen niet in strijd zijn met de Grondwet, afstand doet 
van de publieke herstelvordering die in het bodemgeschil door de stedenbouwkundig inspecteur namens de 
Vlaamse Regering werd ingesteld. 
 
 Die afstand heeft tot gevolg dat de prejudiciële vragen niet bijdragen tot de oplossing van het bodemgeschil, 
nu het verwijzende rechtscollege de herstelvordering niet kan inwilligen. 
 
 A.6.2.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4861 doet opmerken dat de stedenbouwkundig inspecteur die heeft 
verzocht om het stellen van de prejudiciële vragen, geen memorie heeft ingediend. Hij vraagt zich af of daaruit 
moet worden afgeleid dat de stedenbouwkundig inspecteur niet meer gelooft in de ontvankelijkheid, respectievelijk 
gegrondheid van zijn vragen. 
 
 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 
 
 A.7.1.  De geïntimeerden in de zaak 4824 verklaren niet in te zien hoe artikel 6.1.1, vierde lid, van de 
VCRO het eigendomsrecht zou kunnen schenden dat door de in de prejudiciële vraag vermelde bepalingen wordt 
gewaarborgd. 
 
 De in het geding zijnde bepaling heeft enkel betrekking op de publieke herstelvordering ingesteld door de 
stedenbouwkundig inspecteur en door het college van burgemeester en schepenen, die zich te dezen niet op enig 
eigendomsrecht kunnen beroepen. Die situatie kan niet worden gelijkgesteld met die van de benadeelde derde, 
die zoals voorheen een « private » herstelvordering kan instellen. 
 
 Voorts valt niet in te zien hoe de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen zich op het vertrouwensbeginsel of op het wettigheidsbeginsel zouden kunnen beroepen om te stellen 
dat hun eigendomsrecht zou zijn geschonden. 
 
 A.7.2.1.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4844 doet opmerken dat de herstelvordering ingesteld door de 
stedenbouwkundig inspecteur of door het college van burgemeester en schepenen gericht is op de realisatie van 
het algemeen belang. Dat belang verschilt uiteraard van de eventuele subjectieve rechten van een benadeelde 
derde. 
 
 De benadeelde derde behoudt zijn vorderingsrechten, zoals een vordering tot herstel in natura wegens de 
geleden schade, nu de betwiste bepaling enkel betrekking heeft op de herstelvordering ingesteld door de 
stedenbouwkundig inspecteur of door het college van burgemeester en schepenen. 
 
 Die twee vaststellingen leiden al tot de conclusie dat er geen sprake is van een schending van het 
eigendomsrecht van de benadeelde derde. 
 
 A.7.2.2.  In ondergeschikte orde betoogt de geïntimeerde in de zaak nr. 4844 dat er in elk geval geen sprake 
is van een onteigening. Er is ook geen gebruiksbeperking, noch enig « gemis aan respect voor de eigendom », 
zodat artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
evenmin van toepassing is. 
 
 Nog meer ondergeschikt, voor zover het Hof zou van oordeel zijn dat de in het geding zijnde bepaling een 
aantasting inhoudt van het respect voor de eigendom, betoogt de geïntimeerde in de zaak nr. 4844 dat die 
aantasting in ieder geval verantwoord is, vanuit de maatschappelijke overwegingen en het gebrek aan 
opportuniteit om nog herstelvorderingen in te willigen voor feiten die niet langer strafbaar zijn. Het logische 
gevolg van die depenalisering is dat ook een herstelvordering op grond van feiten van instandhouding niet meer 
mogelijk is. 
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 Anderzijds blijven de vorderingsrechten van de benadeelde derden onverlet. De individuele belangen, die 
op een ander vlak zijn gesitueerd dan de belangen die met de publiekrechtelijke herstelvordering worden 
nagestreefd, lijken niet te worden aangetast. Minstens is er een redelijk verband van evenredigheid tussen de 
algemene en de private belangen. 
 
 A.7.3.1.  De tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 doet opmerken dat de onmogelijkheid om een 
publieke herstelvordering in te willigen het gevolg is van de wil van de decreetgever om het misdrijf van 
instandhouding van stedenbouwmisdrijven te depenaliseren door middel van artikel 7 van het 
handhavingsdecreet van 4 juni 2003. 
 
 Wat die depenalisering betreft, heeft het Hof bij zijn arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 reeds 
geoordeeld dat het voormelde artikel niet in strijd is met artikel 16 van de Grondwet en met artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Om die reden alleen al moet de prejudiciële vraag ontkennend worden beantwoord. 
 
 A.7.3.2.  Artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO kan niet worden beschouwd als een onteigening in de zin van 
artikel 16 van de Grondwet of als een eigendomsberoving in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De in het geding zijnde bepaling houdt bovendien geen enkele beperking in van het eigendomsrecht van 
derden, die een private herstelvordering kunnen instellen. De bepaling beschermt daarentegen de eigenaar die 
een stedenbouwmisdrijf in stand houdt tegen de publieke herstelvordering. 
 
 A.7.3.3.  Hoe dan ook, een inmenging of beperking van het eigendomsrecht kan volgens de tweede 
geïntimeerde in de zaak nr. 4845 verantwoord zijn wanneer er een evenwicht is tussen de vereisten van algemeen 
belang en van de bescherming van het recht op ongestoord genot van eigendom. 
 
 Het was een weloverwogen maatschappelijke en politieke keuze om de publieke herstelvordering uit te 
sluiten voor wederrechtelijke werken buiten ruimtelijk kwetsbare gebieden. De maatregel is derhalve redelijk 
verantwoord door het algemeen belang. 
 
 A.7.4.1.  Volgens de geïntimeerde in de zaak nr. 4861 gaat de vraag ten onrechte ervan uit dat geen enkele 
vóór 22 augustus 2003 ingestelde herstelvordering meer zou kunnen worden ingewilligd. Uit de in het geding 
zijnde bepalingen, in samenhang gelezen met artikel 6.2.1 van de VCRO, volgt dat niets belet dat een 
herstelvordering die berust op het instandhoudingsmisdrijf dat zich voordoet in kwetsbaar gebied alsnog wordt 
ingewilligd, onverschillig of de vordering al dan niet vóór 22 augustus 2003 werd ingesteld, doch onder 
voorbehoud van eventuele verjaring overeenkomstig artikel 6.1.41, § 5, van de VCRO. 
 
 A.7.4.2.  Te dezen is de herstelvordering ingesteld bij dagvaarding van 1 september 2005, toen het in stand 
houden van een stedenbouwmisdrijf geen misdrijf meer was. 
 
 Bovendien gaat het verwijzende rechtscollege ten onrechte ervan uit dat de in het geding zijnde bepaling 
invloed heeft op de rechtspositie van de benadeelde derde, nu die bepaling enkel de herstelvordering door de 
overheid tot voorwerp heeft. 
 
 De vraag heeft dus geen betrekking op de onderliggende zaak. Het Hof dient niet te antwoorden op vragen 
die nutteloos zijn voor het bodemgeschil. 
 
 A.7.4.3.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4861 doet opmerken dat de prejudiciële vraag oproept tot een 
toetsing, niet alleen aan artikel 16 van de Grondwet, maar ook aan artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 Het Hof is evenwel niet bevoegd om rechtstreeks aan een verdragsrechtelijke bepaling te toetsen. Voorts 
dient te worden opgemerkt dat het wettigheidsbeginsel in strafzaken niet geldt ten aanzien van de 
herstelvordering, die van burgerlijke aard is. 
 
 De vraag is volgens de geïntimeerde in de zaak nr. 4861 in die mate onontvankelijk. 
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 A.7.4.4.  In ondergeschikte orde betoogt de geïntimeerde in de zaak nr. 4861 dat artikel 6.1.1, vierde lid, 
van de VCRO de rechtspositie van de derde benadeelde ongemoeid laat, nu die bepaling uitsluitend betrekking 
heeft op de herstelvordering die uitgaat van de overheid. 
 
 Overigens is artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens niet van toepassing op vorderingen die van de overheid zelf uitgaan. Vanzelfsprekend kunnen ook 
ambtenaren zich beroepen op de waarborgen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, maar 
uitsluitend als individu en niet wanneer zij handelen voor een overheid, te dezen het Vlaamse Gewest, dat zelf de 
grondrechten moet eerbiedigen. 
 
 Ten slotte staat het aan de wetgever om te beslissen of hij een misdrijf voor de toekomst wenst te 
handhaven en om te beslissen dat aan voorheen door de overheid ingestelde vorderingen geen gevolg meer wordt 
gegeven. Zulks belet niet dat het in stand houden van een wederrechtelijke situatie een fout blijft in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, met alle daaraan verbonden vorderingsrechten van de 
benadeelde derde. 
 
 A.7.5.  De cva « Verschaeve-Grouset & C° » doet opmerken dat het Vlaamse Gewest geen eigenaar is 
wiens rechten worden beschermd door artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De rechten van derden blijven onaangeroerd 
door artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO, dat enkel betrekking heeft op de publieke herstelvordering. 
 
 Die bepaling is de weergave van de normale regel dat de wet in werking treedt tien dagen na de 
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad of op de datum bepaald bij de wet, en niet met terugwerkende 
kracht. Noch de rechtszekerheid, noch het vertrouwensbeginsel worden geschonden wanneer het de 
herstelvorderingen betreft die worden ingesteld door de overheden. Artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van 
het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens hebben geen betrekking 
op de bescherming van de publieke herstelvordering. 
 
 A.7.6.  J. Wienen en P. Vande Casteele betogen dat de procedurele vooruitzichten van de burgerlijke partij 
worden doorkruist in die zin dat de benadeelde derde op eigen kosten de strafvordering op gang had gebracht. Zo 
worden ook artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 
alsook artikel 13 van de Grondwet en artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
geschonden. De benadeelde derde verliest immers de toegang tot de strafrechter die bevoegd was en hij kan zijn 
burgerlijk recht op herstel niet meer verzilveren. 
 
 A.7.7.1.  De Vlaamse Regering voert in eerste instantie aan dat de vraag niet ontvankelijk is, omdat niet 
blijkt waarin de beweerde schending zou bestaan. 
 
 A.7.7.2.  De Vlaamse Regering stelt dat er te dezen geen sprake is van eigendomsberoving in de zin van 
artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens. Er moet enkel worden onderzocht of de betwiste regeling verenigbaar is met artikel 1, 
tweede alinea, van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 De Vlaamse Regering verklaart niet in te zien hoe er sprake zou kunnen zijn van een beperking van het 
eigendomsrecht van een « door de instandhouding van een illegale constructie benadeelde derde ». In de 
bodemgeschillen heeft er zich geen particuliere rechtsonderhorige als « benadeelde derde » gemanifesteerd. 
Overheden zoals de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en schepenen kunnen zich 
niet beroepen op de waarborgen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat ertoe strekt private 
personen te beschermen tegen willekeurig optreden van de overheid. 
 
 Er valt bovendien niet in te zien hoe de overheid die een herstelvordering instelt, zou kunnen worden 
aangezien als een « benadeelde derde » wiens eigendomsrecht wordt beknot. 
 
 In diverse arresten van het Hof is bevestigd dat de publieke herstelvordering ertoe strekt het algemeen 
belang te vrijwaren. Die vordering kan slechts worden ingesteld wanneer de publieke strafvordering op gang is 
gebracht. Iemand die persoonlijk wordt benadeeld door het stedenbouwmisdrijf, kan zich burgerlijke partij 
stellen in het strafproces en van zijn kant het herstel in de vroegere toestand vorderen of zelf de strafvordering op 
gang brengen. 
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 A.7.7.3.  Naar het oordeel van de Vlaamse Regering is er in ieder geval geen onevenredige aantasting van 
het eigendomsrecht. Het komt de decreetgever toe om te oordelen of het opportuun is om welbepaalde 
overtredingen te laten vervolgen teneinde het herstel in de vroegere toestand mogelijk te maken. Te dezen heeft 
hij geoordeeld dat het niet langer maatschappelijk verdedigbaar is om de publieke herstelvordering nog mogelijk 
te maken, nu het onderliggende misdrijf niet langer strafbaar is. 
 
 De Vlaamse Regering wijst erop dat de in het geding zijnde bepaling enkel betrekking heeft op 
herstelvorderingen naar aanleiding van instandhoudingsmisdrijven die niet langer strafbaar zijn, zodat 
herstelvorderingen die berusten op het oprichtingsmisdrijf nog steeds kunnen worden ingewilligd. Bovendien 
blijft een herstelvordering mogelijk voor oprichtings- of instandhoudingsmisdrijven in ruimtelijk kwetsbare 
gebieden. Daar komt nog bij dat de maatregel enkel betrekking heeft op de publieke herstelvordering. De 
mogelijkheid van een herstelvordering door de burgerlijke partij als « door de illegale constructie benadeelde 
derde » blijft onverlet. Ten slotte gelden nu langere verjaringstermijnen voor de publieke herstelvordering die 
berust op een oprichtingsmisdrijf. 
 
 A.7.8.  In hun memorie van antwoord voeren de geïntimeerden in de zaak nr. 4824, in navolging van de 
Vlaamse Regering, aan dat de vraag niet ontvankelijk is, omdat niet blijkt waarin de beweerde schending zou 
bestaan. 
 
 Zij zijn van mening dat artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO niet in enige overdracht van eigendom 
voorziet, noch enige eigendomsberoving inhoudt, zodat artikel 16 van de Grondwet noch artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens toepasbaar zijn. 
 
 Voorts kunnen de overheden die de herstelvordering kunnen instellen, niet worden beschouwd als houder 
van enig eigendomsrecht. Evenmin kunnen zij worden aangezien als « benadeelde derden » wier 
eigendomsrechten zouden worden beknot. De waarborgen van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en de daaraan gehechte protocollen zijn ratione personae niet toepasselijk op publiekrechtelijke 
rechtspersonen. 
 
 Ten slotte kan de in het geding zijnde bepaling, rekening houdend met de aard en de opdracht van de 
betrokken overheden en de aard van de publieke herstelvordering, geen onevenredige aantasting van het 
eigendomsrecht inhouden. Een private herstelvordering kan steeds worden ingeleid. 
 
 A.7.9.  In zijn memorie van antwoord sluit de geïntimeerde in de zaak nr. 4844 zich aan bij de memorie van 
de Vlaamse Regering. 
 
 A.7.10.  De tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 voegt nog toe dat met de Vlaamse Regering moet 
worden vastgesteld dat in het bodemgeschil enkel het openbaar ministerie, de beklaagden en de 
stedenbouwkundig inspecteur partij zijn, zodat de prejudiciële vraag niet zo kan worden begrepen dat de 
« benadeelde derde » een particuliere rechtsonderhorige zou zijn. 
 
 Er valt moeilijk in te zien wiens eigendomsrecht kan zijn aangetast. De enige partij in het bodemgeschil die 
zich kan beroepen op het eigendomsrecht zoals beschermd door artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, is de partij tegen wie de 
herstelvordering is ingesteld. De regeling die erin voorziet dat het herstel niet langer kan worden bevolen, is niet 
strijdig met het eigendomsrecht van de betrokkene maar beschermt precies dat eigendomsrecht. 
 
 A.7.11.  In zijn memorie van antwoord stelt de geïntimeerde in de zaak nr. 4861 dat de zienswijze van de 
Vlaamse Regering geheel spoort met wat hij reeds in zijn eerste memorie heeft uiteengezet, zodat daaraan niets 
moet worden toegevoegd. 
 
 A.7.12.  In hun memorie van antwoord betogen J. Wienen en P. Vande Casteele dat de herstelvordering in 
rem is en derhalve ook derden aanbelangt of minstens kan aanbelangen. De discussie betreft dus wel het 
eigendomsrecht, ook al was er voor de verwijzende rechter geen burgerlijke partij. 
 
 Het opheffen van de herstelvordering heeft tot gevolg dat niemand nog optreedt. Wie zich waagt aan een 
burgerlijke procedure krijgt het moeilijk, onder andere wat de bewijslast en de procedurekosten betreft. Die 
gevolgen zijn onredelijk. 
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 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 
 
 A.8.1.1.  Volgens de geïntimeerden in de zaak nr. 4824 somt artikel 23 van de Grondwet een aantal rechten 
op die toekomen aan de rechtsonderhorigen, maar niet aan overheden zoals de stedenbouwkundig inspecteur en 
het college van burgemeester en schepenen. Overigens moeten die rechten door de wetgever nader worden 
bepaald. De rechtsonderhorigen kunnen er niet rechtstreeks subjectieve rechten uit afleiden. 
 
 Het zogenaamde standstill-beginsel dat wordt afgeleid uit artikel 23 van de Grondwet heeft voorts 
betrekking op het recht op een gezond leefmilieu, en niet op ruimtelijke ordening en stedenbouw. 
 
 A.8.1.2.  Zelfs indien dat standstill-beginsel te dezen zou kunnen worden aangevoerd, dan nog dient te 
worden opgemerkt dat er voor de stedenbouwkundige inbreuken waarvan sprake is in het bodemgeschil – die 
dateren van vóór 1994 – geen afbreuk wordt gedaan aan het beschermingsniveau op het tijdstip waarop artikel 23 
van de Grondwet is aangenomen. 
 
 De bevoegdheid van de decreetgever om de niet-naleving van regels strafbaar te stellen, omvat de 
bevoegdheid om situaties te depenaliseren en de gevolgen ervan te beperken, rekening houdend met een evolutie 
in de maatschappelijke opvattingen. 
 
 A.8.1.3.  Nu er ingevolge de evolutie in de maatschappelijke opvattingen ter zake geen strafsanctie meer is, 
ligt het in de lijn daarvan dat ook het met de strafsanctie verbonden accessorium – de publieke 
herstelvordering – niet meer kan worden uitgeoefend. Die depenalisering is evenwel beperkt tot de werken of 
handelingen in niet-ruimtelijk kwetsbare gebieden, waar de gevolgen van een overtreding kunnen worden 
gedragen zonder dat er sprake is van een onaanvaardbare aantasting van de ruimtelijke ordening. 
 
 A.8.2.1.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4844 doet opmerken dat de beleidskeuze van de decreetgever voor 
de depenalisering van instandhoudingsmisdrijven met de tweede prejudiciële vraag niet ter discussie wordt 
gesteld. Het verwijzende rechtscollege ziet een mogelijk probleem doordat de herstelvordering niet meer 
mogelijk is hoewel de aantasting van de ruimtelijke ordening blijft bestaan. 
 
 Het logische gevolg van de depenalisering van het instandhoudingsmisdrijf is dat ook de herstelvorderingen 
die daarop steunen, niet meer kunnen worden uitgeoefend. Toen men vaststelde dat herstelvorderingen die waren 
ingesteld vóór 1 september 2009 met betrekking tot situaties in landschappelijk waardevol agrarisch gebied of 
vóór 22 augustus 2003 nog zouden kunnen worden ingewilligd, heeft men dat met de in het geding zijnde 
bepaling uitgesloten. 
 
 De invoeging van die bepaling lijkt redelijk verantwoord. Bovendien lijkt hiermee een mogelijke 
discriminatie te zijn weggewerkt tussen personen tegen wie reeds een herstelvordering was ingesteld en personen 
bij wie dat nog niet het geval was, terwijl de decreetgever voor beide categorieën van personen van oordeel was 
dat hun gedraging niet meer laakbaar was. 
 
 A.8.2.2.  Los daarvan blijft de vraag of de in het geding zijnde bepaling de bescherming van het leefmilieu 
in aanzienlijke mate vermindert. Die bepaling heeft al bij al weinig impact, nu zij enkel de mogelijkheid 
ontneemt om publieke herstelvorderingen in te willigen die tijdig werden ingesteld en die uitsluitend steunen op 
feiten van instandhouding van vóór 22 augustus 2003 of van vóór 1 september 2009 indien het gaat om 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
 
 A.8.3.1.  Volgens de tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 heeft artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO 
niet de minste daling van het bestaande beschermingsniveau in de zin van artikel 23 van de Grondwet tot gevolg. 
Ook vóór 1 september 2009 was het in stand houden van stedenbouwmisdrijven buiten de ruimtelijk kwetsbare 
gebieden geen misdrijf meer en kon de instandhouding niet het voorwerp zijn van een publieke herstelvordering. 
 
 Er is hoe dan ook geen aanzienlijke daling van de bescherming van het leefmilieu. De omwonenden kunnen 
nog altijd het herstel vorderen. 
 
 A.8.3.2.  In ondergeschikte orde betoogt de tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 dat er redenen van 
algemeen belang zijn die de daling van het beschermingsniveau – als die daling er al zou zijn – kunnen 
verantwoorden. 
 



 15

 De in het geding zijnde bepaling is ingevoerd om de rechtszekerheid te vrijwaren en omdat het 
maatschappelijk niet verantwoord is om na de depenalisering van de instandhoudingsmisdrijven buiten de 
ruimtelijk kwetsbare gebieden nog publieke herstelvorderingen in te willigen. In de ruimtelijk kwetsbare 
gebieden blijft de publieke herstelvordering mogelijk omdat het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in 
die gebieden meer hinderlijk is. 
 
 A.8.4.1.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4861 is van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord 
behoeft. 
 
 De vraag gaat immers ten onrechte uit van de veronderstelling dat de in het geding zijnde bepaling een 
« depenalisering van het misdrijf van instandhouding » inhoudt, waarbij uit het oog verloren wordt dat het 
misdrijf enkel opgeheven wordt voor zover het betrekking heeft op niet-kwetsbaar gebied. De in het geding 
zijnde bepaling heeft ook enkel betrekking op herstelvorderingen die reeds aanhangig waren toen de 
decreetgever het instandhoudingsmisdrijf depenaliseerde, terwijl de herstelvordering te dezen werd ingesteld op 
1 september 2005, dus geruime tijd na de depenalisering. 
 
 A.8.4.2.  Artikel 23 van de Grondwet kan door de overheid niet worden aangevoerd ten aanzien van de 
eigen wettelijke maatregelen. Het Vlaamse Gewest is niet het subject van de grondrechten, maar wel de debiteur 
ervan. 
 
 A.8.4.3.   Volgens de geïntimeerde in de zaak nr. 4861 heeft artikel 23 van de Grondwet uitsluitend 
betrekking op die aspecten van het leefmilieu die de gezondheid van de burger nadelig kunnen beïnvloeden en 
waarborgt het geen recht op een esthetisch leefmilieu.  
 
 Ten slotte blijkt uit niets dat de aard en het aantal van de herstelvorderingen die uitsluitend steunen op het 
gedepenaliseerde instandhoudingsmisdrijf in niet-ruimtelijk kwetsbare gebieden en die sedert 1 september 2009 
niet meer kunnen worden ingewilligd, op aanzienlijke wijze het recht op bescherming van een gezond leefmilieu 
zouden verminderen. 
 
 A.8.5.  De cva « Verschaeve-Grouset & C° » stelt dat elke depenalisering van een misdrijf tot gevolg heeft 
dat de daarop steunende burgerlijke vordering wordt uitgedoofd. De decreetgever heeft zonder schending van het 
standstill-beginsel kunnen beslissen dat na de verjaring van het stedenbouwmisdrijf en na het verstrijken van de 
lange verjaringstermijn voor de daarop steunende herstelvordering, geen herstel meer kan worden gevorderd in 
de niet-ruimtelijk kwetsbare gebieden. Burgerlijke vorderingen kunnen daarentegen nog worden uitgeoefend. 
 
 Met de in het geding zijnde bepaling komt er een einde aan de niet verantwoorde ongelijkheid tussen de 
daders die bij verjaring door het stilzitten van de rechtshandhavers konden ontsnappen, en de personen die een 
stedenbouwmisdrijf in stand houden, ten opzichte van wie de herstelvordering onverjaarbaar was. Het 
standstill-beginsel wordt precies gediend doordat een einde wordt gemaakt aan de mogelijkheid voor de 
overheid om haar optreden steeds uit te stellen. 
 
 A.8.6.1.  Volgens de Vlaamse Regering is er geen schending van artikel 23 van de Grondwet. 
 
 Indien al zou moeten worden aangenomen dat een stedenbouwkundig misdrijf als een aantasting van het 
leefmilieu zou worden beschouwd, is er hoogstens enige achteruitgang op het vlak van de bescherming van het 
gezond leefmilieu, doordat de decreetgever voorschrijft dat de publieke herstelvordering niet meer kan worden 
ingewilligd indien een dergelijk instandhoudingsmisdrijf op het ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is. 
Van een aanzienlijke achteruitgang kan er echter geen sprake zijn, mede gelet op wat reeds werd aangevoerd in 
verband met de eerste prejudiciële vraag. 
 
 Zelfs al zou worden aangenomen dat er een aanzienlijke achteruitgang zou zijn ten aanzien van het niveau 
van bescherming van het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu door de voorheen toepasselijke 
regeling, dan moet worden aangenomen dat er daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen 
belang.  
 
 De decreetgever vond het maatschappelijk niet langer verantwoord, noch opportuun, om de publieke 
herstelvordering te handhaven in die gevallen waarin de strafbaarstelling van het eraan ten grondslag liggende 
instandhoudingsmisdrijf reeds eerder was opgeheven. Zodoende reageerde de decreetgever op de rechtspraak 
waarin werd geoordeeld dat, ondanks de « depenalisering » van het instandhoudingsmisdrijf (in ander dan 
ruimtelijk kwetsbaar gebied), de herstelvordering nog kon worden ingewilligd en gaf hij ten volle uitwerking aan 



 16

zijn eerdere initiatief om het instandhoudingsmisdrijf (in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied) te schrappen. Aldus 
komt de maatregel de rechtszekerheid ten goede.  
 
 A.8.6.2.  Ondergeschikt, voor zover het Hof zou oordelen dat de in het geding staande bepaling niet 
verenigbaar zou zijn met artikel 23 van de Grondwet, moet worden aangenomen dat die ongrondwettigverklaring 
van de onmogelijkheid om de herstelvordering uit te spreken wanneer het instandhoudingsmisdrijf op het 
ogenblik van de uitspraak niet langer strafbaar is, geen betrekking kan hebben op de herstelvordering tot betaling 
van de meerwaarde. De omstandigheid dat de betaling van de meerwaarde al dan niet nog kan worden gevorderd 
en ingewilligd, lijkt, ten aanzien van de bescherming van het recht op een gezond leefmilieu als bedoeld in 
artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet niet relevant. 
 
 A.8.7.  In hun memorie van antwoord voegen de geïntimeerden in de zaak nr. 4824 nog toe dat er in ieder 
geval geen sprake is van een aanzienlijke aantasting van het leefmilieu, aangezien de publieke herstelvordering 
mogelijk blijft wanneer zij steunt op het oprichtingsmisdrijf in niet-ruimtelijk kwetsbaar gebied of op zowel 
instandhoudings- als oprichtingsmisdrijven in ruimtelijk kwetsbaar gebied, terwijl wie schade lijdt nog steeds 
een burgerlijke vordering kan instellen. 
 
 A.8.8.  In zijn memorie van antwoord sluit de geïntimeerde in de zaak nr. 4844 zich aan bij de memorie van 
de Vlaamse Regering. 
 
 A.8.9.  In zijn memorie van antwoord stelt de geïntimeerde in de zaak nr. 4861 dat de zienswijze van de 
Vlaamse Regering geheel spoort met wat hij reeds in zijn eerste memorie heeft uiteengezet, zodat daaraan niets 
moet worden toegevoegd. 
 
 A.8.10.  In hun memorie van antwoord betogen J. Wienen en P. Vande Casteele dat het volledig 
depenaliseren van het instandhoudingsmisdrijf buiten ruimtelijke gebieden artikel 23 van de Grondwet miskent, 
alsook de procedurele vooruitzichten van diegenen die de strafvordering reeds op gang hebben gebracht. Het 
gaat niet op om te stellen dat de schade aan het algemeen belang wordt « genuanceerd » door het depenaliseren 
van het instandhoudingsmisdrijf. De schade, bekeken vanuit een bezorgdheid om het leefmilieu te vrijwaren, 
blijft dezelfde. 
 
 
 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 
 
 A.9.1.1.  De geïntimeerden in de zaak nr. 4824 herhalen in hoofdorde het standpunt dat zij reeds innamen 
ten opzichte van de vorige prejudiciële vraag. 
 
 A.9.1.2.  Zij voegen eraan toe dat enkel wordt verhinderd dat nog uitspraak zou worden gedaan over de 
publieke herstelvordering indien uitsluitend wordt vervolgd voor het in stand houden van een 
stedenbouwkundige inbreuk, en dat in stand houden op het tijdstip van de uitspraak niet meer strafbaar is omdat 
het betrokken goed niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied is gelegen. Er kan wel nog uitspraak worden gedaan 
over de publieke herstelvordering in geval van vervolging voor het plegen en het in stand houden van een 
stedenbouwkundig misdrijf, indien het plegen van het misdrijf nog strafbaar is en niet is verjaard bij het 
betekenen van de dagvaarding, zelfs wanneer op het tijdstip van de uitspraak de instandhouding niet meer 
strafbaar is en zelfs wanneer de strafvordering inmiddels zou zijn verjaard. 
 
 Het ligt in de logica van de gewijzigde maatschappelijke opvattingen dat de publieke herstelvordering 
vanaf 1 september 2009 niet meer kan worden uitgeoefend. Met artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO als 
overgangsbepaling wordt een gelijkschakeling van het stelsel van vervolging van misdrijven op strafrechtelijk en 
burgerrechtelijk vlak verwezenlijkt, met een begrenzing in de tijd. Ook in dit opzicht is dat stelsel in redelijkheid 
verantwoord. 
 
 Het feit dat de vervolging en de herstelvordering worden beperkt tot die gevallen waar er een dader is aan 
wie het oprichtingsmisdrijf kan worden toegerekend, doet hieraan geen afbreuk. De herstelvordering is, als 
maatregel van teruggave, een onlosmakelijk accessorium van de strafsanctie. 
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 A.9.2.1.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4844 doet opmerken dat artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO 
voorheen was opgenomen in artikel 146, derde lid, van het DRO. Wat die bepaling betreft, was er discussie of het 
ging om een depenalisering dan wel om een grond tot strafuitsluiting. Die discussie is thans beslecht door de 
interpretatieve bepaling van artikel 6.1.2 van de VCRO, waarin bepaald is dat de strafbaarstelling van de 
instandhoudingsmisdrijven is opgeheven. Artikel 6.1.2 van de VCRO maakt echter geen deel uit van de prejudiciële 
vraagstelling, hoewel het essentieel is voor de duidelijke beleidskeuze voor depenalisering. 
 
 De geïntimeerde in de zaak nr. 4844 citeert de parlementaire voorbereiding van de interpretatieve bepaling 
en maakt daaruit op dat de beleidskeuze voor depenalisering redelijk verantwoord is. De decreetgever heeft, 
enerzijds, de verjaring willen bespoedigen en de rechtszekerheid vergroten en, anderzijds, rekening gehouden 
met het eigendomsrecht van de benadeelde derden, dat niet wordt aangetast. 
 
 Eenmaal de keuze gemaakt voor de depenalisering van het instandhoudingsmisdrijf, is het logische gevolg 
hiervan dat de publieke herstelvorderingen die steunen op feiten van instandhouding, niet meer kunnen worden 
ingewilligd. 
 
 A.9.2.2.  Reeds naar aanleiding van de tweede prejudiciële vraag heeft de geïntimeerde in de zaak nr. 4844 
de mening te kennen gegeven dat de keuzes van de decreetgever niet in strijd zijn met het standstill-beginsel. 
Enkel wanneer de dader van het oprichtingsmisdrijf kan worden vervolgd of schuldig verklaard, is het herstel 
van de wederrechtelijke situatie mogelijk. Die omstandigheid houdt weliswaar geen verband met de schade aan 
de goede ruimtelijke ordening, maar de situatie is zorgvuldig afgewogen in het licht van andere waarden in de 
samenleving. 
 
 A.9.3.1.  Volgens de tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 hebben het derde en het vierde lid van 
artikel 6.1.1 van de VCRO niet de minste daling van het bestaande beschermingsniveau in de zin van artikel 23 
van de Grondwet tot gevolg. Zoals reeds uiteengezet naar aanleiding van de tweede prejudiciële vraag, hebben de 
in het geding zijnde bepalingen enkel tot gevolg dat geen herstel kan worden bevolen op vordering van de 
stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, maar de mogelijkheid voor de 
omwonenden om het herstel te vorderen, blijft onverlet. 
 
 A.9.3.2.  In ondergeschikte orde betoogt de tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 dat er redenen van 
algemeen belang zijn die de daling van het beschermingsniveau – als die daling er al zou zijn – kunnen 
verantwoorden. 
 
 Naast de argumentatie die hierover is aangehaald naar aanleiding van de tweede prejudiciële vraag, voert de 
tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 aan dat de decreetgever van oordeel kon zijn dat het maatschappelijk 
niet verantwoord is om na de depenalisering van de instandhoudingsmisdrijven buiten ruimtelijk kwetsbare 
gebieden nog publieke herstelvorderingen in te willigen. 
 
 A.9.3.3.  Voorts is het volgens de tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 manifest fout om in de 
formulering van de derde prejudiciële vraag te stellen dat de decreetgever met de in het geding zijnde bepalingen 
« het herstel van wederrechtelijke situaties in feite laat afhangen van het voorhanden zijn en de eventuele 
vervolging c.q. schuldigverklaring van een dader aan wie het oprichtingsmisdrijf toerekenbaar is, terwijl deze 
omstandigheid geen verband houdt met de schade aan de goede ruimtelijke ordening die door de illegale situatie 
eventueel wordt veroorzaakt ». De decreetgever heeft een duidelijke en legitieme beleidskeuze gemaakt die zijn 
reden vindt in het algemeen belang. 
 
 A.9.4.1.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4861 doet opmerken dat de derde prejudiciële vraag verschilt van 
de tweede doordat ook artikel 6.1.2 van de VCRO erin wordt vermeld en doordat ze geen betrekking heeft op reeds 
aanhangig zijnde vorderingen, maar op vorderingen die werden ingesteld na 22 augustus 2003. 
 
 De geïntimeerde in de zaak nr. 4861 doet ook opmerken dat het verwijzende rechtscollege niet de 
terugwerkende kracht ontkent van de interpretatieve bepaling van artikel 6.1.2 van de VCRO. Uit die 
terugwerkende kracht volgt dat de bekritiseerde situatie niet het gevolg is van het decreet van 27 maart 2009 en 
artikel 6.1.2 van de VCRO, maar van het handhavingsdecreet van 4 juni 2003. 
 
 A.9.4.2.  In ieder geval maken de in het geding zijnde bepalingen de publieke herstelvordering geenszins 
« volstrekt onmogelijk ». Dat is enkel zo voor feiten van instandhouding in niet-ruimtelijk kwetsbare gebieden. 
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 Er wordt niet aangetoond dat de gewijzigde regelgeving een nadelige invloed heeft op de gezondheid van de 
burgers die zich op de waarborg van artikel 23 van de Grondwet kunnen beroepen. Nog minder is aangetoond dat dit 
nadeel « aanzienlijk » is. Voorts komen herstelvorderingen die enkel op de instandhouding steunen, 
verhoudingsgewijs zo zelden voor in vergelijking met het totaal aantal herstelvorderingen, dat er geen sprake kan zijn 
van een « aanzienlijke » vermindering van de bescherming. 
 
 A.9.4.3.  Het komt de decreetgever toe te oordelen in welke gevallen een strafvervolging mogelijk is en of 
herstelvorderingen mogelijk zijn. Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding, heeft hij daarbij een 
onderscheid gemaakt tussen situaties in ruimtelijk kwetsbare gebieden, in open ruimtes en in residuaire 
gebieden. Voor ruimtelijk kwetsbare gebieden geldt een nultolerantie. 
 
 Er is geen sprake van een aanzienlijke vermindering van de bescherming, en bovendien berust de nieuwe 
regeling op motieven van maatschappelijk belang. Voor de derde-benadeelden verandert er niets. De 
herstelvorderingen worden enkel beperkt in die gevallen waarin de vordering enkel steunt op de instandhouding, 
niet uitgaat van een particulier en betrekking heeft op niet-kwetsbaar gebied. 
 
 A.9.5.  De cva « Verschaeve-Grouset & C° » is van mening dat artikel 6.1.1, derde en vierde lid, van de 
VCRO geen wijziging inhoudt die in strijd zou zijn met het standstill-beginsel. Het derde lid van dat artikel neemt de 
bestaande regeling van artikel 146, derde lid, van het DRO over. 
 
 Het recht op een gezond leefmilieu houdt niet in dat wie niet medeplichtig is aan een stedenbouwmisdrijf kan 
worden veroordeeld tot herstel, maar dat de daders en medeplichtigen aan een oprichtingsmisdrijf kunnen worden 
veroordeeld tot herstel, ook wanneer zij geen eigenaar meer zijn. Indien het algemeen belang een herstel of 
aanpassingswerken vergt, kan de overheid nog altijd overgaan tot een onteigening. 
 
 A.9.6.1.  De Vlaamse Regering doet opmerken dat het instandhoudingsmisdrijf en het oprichtingsmisdrijf 
twee afzonderlijke wederrechtelijke handelingen zijn. Met de in het geding zijnde bepalingen wordt niet 
teruggekomen op de strafbaarheid van het oprichtingsmisdrijf en op de mogelijkheid om naar aanleiding van het 
oprichtingsmisdrijf het herstel te vorderen. 
 
 Alleen is de strafbaarstelling van het instandhoudingsmisdrijf in niet-kwetsbaar gebied opgeheven en is het 
niet meer mogelijk om een herstelmaatregel te vorderen die enkel steunt op het instandhoudingsmisdrijf dat 
gedepenaliseerd is. De decreetgever heeft geoordeeld dat het niet maatschappelijk verantwoord en opportuun 
was dat de rechtsonderhorige voor altijd met een herstelvordering geconfronteerd kon blijven. Zo heeft hij de 
rechtszekerheid toch enigszins willen versterken. 
 
 Hij heeft daarbij het belang van de goede ruimtelijke ordening en een gezond leefmilieu niet uit het oog 
verloren. Strafrechtelijke inbreuken kunnen nog steeds worden vervolgd, ook voor feiten in niet-kwetsbaar 
gebied, maar de klemtoon van de handhaving komt te liggen bij het oprichtingsmisdrijf. 
 
 De Vlaamse Regering doet in dit verband nog opmerken dat de decreetgever voor de verjaring een regeling 
heeft uitgewerkt die in vergelijking met de gemeenrechtelijke regeling « gunstiger » is voor wie de schade wil 
laten herstellen. 
 
 A.9.6.2.  De Vlaamse Regering besluit dat om die redenen en om de redenen die werden uiteengezet naar 
aanleiding van het onderzoek van de eerste twee prejudiciële vragen, moet worden aangenomen dat er geen 
aanzienlijke vermindering is van het niveau van bescherming, die niet zou kunnen worden verantwoord door 
motieven van algemeen belang. 
 
 A.9.7.  In zijn memorie van antwoord herhaalt de geïntimeerde in de zaak nr. 4824 de argumentatie van zijn 
eerste memorie. 
 
 A.9.8.  In zijn memorie van antwoord sluit de geïntimeerde in de zaak nr. 4844 zich aan bij de memorie van 
de Vlaamse Regering. 
 
 A.9.9.  In zijn memorie van antwoord stelt de geïntimeerde in de zaak nr. 4861 dat de zienswijze van de 
Vlaamse Regering geheel spoort met wat hij reeds in zijn eerste memorie heeft uiteengezet, zodat daaraan niets 
moet worden toegevoegd. 
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 Ten aanzien van de vierde prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844 en 4845 en de enige prejudiciële 
vraag in de zaak nr. 4832 
 
 A.10.1.  De geïntimeerden in de zaak nr. 4824 zijn van oordeel dat de vraag uitgaat van twee onderscheiden 
situaties die niet vergelijkbaar zijn. 
 
 Enerzijds, is er de situatie waarbij degene die wederrechtelijk een constructie heeft tot stand gebracht, nog 
kan worden vervolgd voor het oprichtingsmisdrijf. Ten aanzien van die oprichter zijn eventuele strafsancties 
mogelijk en is ook de herstelvordering mogelijk. Een derde persoon – te dezen de persoon aan wie het goed met 
de betrokken constructie is overgedragen – kan zich tegen de oprichter keren voor alle schade. 
 
 Anderzijds, is er de situatie waarbij de persoon die een wederrechtelijke constructie in niet-ruimtelijk 
kwetsbaar gebied heeft opgericht (hierna : oprichter) niet meer kan worden vervolgd. Ook in die situatie kan de 
persoon die de constructie in stand houdt niet worden vervolgd en kunnen zich in beginsel geen onrechtstreekse 
gevolgen van een herstelvordering voordoen. 
 
 Het verschil in beide situaties gaat terug op het gegeven dat de bevoegde overheden in de eerste hypothese 
tijdig zijn overgegaan tot de vervolging en het instellen van de herstelvordering. Dat onderscheid is ingegeven 
door de wil van de decreetgever om de vervolging van stedenbouwkundige misdrijven in niet-ruimtelijk 
kwetsbaar gebied niet eeuwig mogelijk te maken en de oprichter of instandhouder in het ongewisse te laten. 
 
 Dat onderscheid is verantwoord, zoals dat in beginsel met alle stelsels van verjaring het geval is. De in de 
prejudiciële vraag beoogde situaties zijn niet vergelijkbaar en er kan geen sprake zijn van enige schending van 
het gelijkheidsbeginsel. 
 
 Minstens is de verschillende positie waarin een derde persoon zich als instandhouder bevindt, objectief te 
duiden op grond van het tijdsverloop van de zaak, en aldus in redelijkheid verantwoord. 
 
 A.10.2.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4844 is van mening dat naar aanleiding van de bespreking van de 
voorgaande prejudiciële vragen reeds genoegzaam is aangetoond dat het doel van de in het geding zijnde bepalingen 
maatschappelijk aanvaardbaar is en dat de beleidskeuzes in redelijkheid verantwoord zijn. 
 
 Het niet te vermijden gevolg is dat instandhouders enkel nog kunnen worden « verontrust » in zoverre de 
oprichter nog kan worden veroordeeld tot het herstel. Maar dat gevolg moet worden genuanceerd, rekening houdend 
met de verjaringstermijn voor het oprichtingsmisdrijf en de informatieplichten bij verkoop van het goed. 
 
 De instandhouder zal zich tegen de dader van het oprichtingsmisdrijf kunnen richten op extracontractuele basis 
vanwege de begane fout, evenals op contractuele basis. 
 
 Rekening houdend met het doel en de beschreven gevolgen, lijkt voor de maatregelen een redelijke 
verantwoording te bestaan en is er geen schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
 A.10.3.1.  De tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 wijst in eerste instantie erop dat het antwoord op de 
vraag niet bijdraagt tot de oplossing van het bodemgeschil in die zaak. Aangezien de herstelmaatregel in het 
bodemgeschil is bevolen tegen de eerste geïntimeerde als oprichter, is de hypothetische vraag over een geval 
waarin de oprichter niet vervolgd wordt of niet meer kan worden vervolgd voor het oprichtingsmisdrijf, niet 
relevant. 
 
 A.10.3.2.  In ondergeschikte orde stelt de tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 dat het de doelstelling 
van de decreetgever is dat een instandhouder de gevolgen van een herstelmaatregel moet ondergaan wanneer die 
vordering niet is verjaard ten opzichte van de oprichter, en niet wanneer de vordering ten opzichte van de 
oprichter is verjaard. In beide gevallen kan ten opzichte van de instandhouder geen herstelmaatregel worden 
gevorderd. 
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 A.10.4.  Volgens de cva « Verschaeve-Grouset & C° » betreft de vraag een vergelijking tussen een 
instandhouder van een constructie in kwetsbaar gebied en een instandhouder van een constructie in 
niet-kwetsbaar gebied, wanneer geen oprichter kan worden vervolgd. 
 
 Wie een wederrechtelijke situatie in stand houdt in kwetsbaar gebied, weet dat hij een voortdurend misdrijf 
pleegt en riskeert de gevolgen daarvan te ondergaan ook wanneer de oprichter niet meer kan worden vervolgd, 
terwijl wie een dergelijke constructie in stand houdt in niet-kwetsbaar gebied, geen misdrijf pleegt en niet de 
gevolgen moet dragen van een door een derde gepleegd misdrijf. 
 
 Het zou niet in redelijkheid verantwoord zijn dat wie zich schuldig maakt aan de instandhouding van een 
stedenbouwmisdrijf in kwetsbaar gebied, zou ontsnappen aan de gevolgen van zijn misdrijf omdat de andere 
daders daaraan ontsnappen. Dit zou een discriminatie zijn ten opzichte van andere misdrijven, waar daders en 
mededaders instaan voor de gevolgen van hun misdrijven zelfs wanneer andere schuldigen daaraan ontsnappen. 
 
 A.10.5.1.  Volgens de Vlaamse Regering wil het verwijzende rechtscollege van het Hof vernemen of het 
kan worden verantwoord dat een persoon die verantwoordelijk is voor de instandhouding (in niet ruimtelijk 
kwetsbaar gebied), tegen wie geen herstelmaatregel kan worden bevolen, toch nog dat herstel moet ondergaan 
wanneer het wordt opgelegd wegens een bewezen oprichtingsmisdrijf dat door een derde is begaan. 
 
 De Vlaamse Regering vraagt zich af in hoeverre die vragen pertinent zijn voor de beslechting van de 
respectieve bodemgeschillen. Immers, indien artikel 6.1.1, derde en vierde lid, van de VCRO ongrondwettig zou 
worden verklaard, heeft dit tot gevolg dat die bepalingen buiten toepassing zou moeten worden gelaten. Dat zou 
dan onder meer impliceren dat de opheffing van de strafbaarstelling van het instandhoudingsmisdrijf niet meer 
zou kunnen worden toegepast, wat a contrario zou inhouden dat het instandhoudingsmisdrijf opnieuw strafbaar 
gesteld wordt. Dat druist niet alleen rechtstreeks in tegen de wil van de decreetgever, die de strafbaarstelling 
uitdrukkelijk heeft opgeheven, maar ook tegen de betrachting van het verwijzende rechtscollege, dat er veeleer 
aanstoot aan lijkt te nemen dat de dader van een gedepenaliseerd instandhoudingsmisdrijf, waarvoor ook geen 
herstelmaatregel meer mogelijk is, toch nog met de gevolgen van het herstel wordt geconfronteerd, wanneer het 
oprichtingsmisdrijf wordt vervolgd. 
 
 A.10.5.2.  Naar de mening van de Vlaamse Regering vloeit de verantwoording voor het verschil in 
behandeling voort uit het zakelijk karakter van de herstelvordering. Dat zakelijke karakter van de vordering heeft 
tot gevolg dat ook de mede-eigenaar die niet bij die vordering werd betrokken en niet op de hoogte was, de 
gevolgen van het vonnis dient te ondergaan. De mede-eigenaar kan tegen die vordering derdenverzet instellen en 
zijn rechtmatige belangen voor de rechter doen gelden. 
 
 Meer algemeen kan een herstelmaatregel niet strijdig zijn met het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie, nu hij vanwege zijn onpersoonlijke en zakelijke aard, « erga omnes » geldt, dus ten opzichte 
van iedereen en niet alleen de partijen of andere betrokkenen. 
 
 A.10.6.  In zijn memorie van antwoord herhaalt de geïntimeerde in de zaak nr. 4824 de argumentatie van 
zijn eerste memorie. 
 
 A.10.7.  In zijn memorie van antwoord sluit de geïntimeerde in de zaak nr. 4844 zich aan bij de memorie 
van de Vlaamse Regering. 
 
 A.10.8.  In zijn memorie van antwoord stelt de geïntimeerde in de zaak nr. 4861 dat de zienswijze van de 
Vlaamse Regering geheel spoort met wat hij reeds in zijn eerste memorie heeft uiteengezet, zodat daaraan niets 
moet worden toegevoegd. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 6.1.1, derde en vierde lid, en 

artikel 6.1.2 van de bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 gecoördineerde 

« Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » (hierna : VCRO). 

 

 B.1.2.  Die bepalingen maken deel uit van titel VI (« Handhavingsmaatregelen »), 

hoofdstuk I (« Strafbepalingen »), afdeling 1 (« Strafsancties »), van de VCRO. 

 

 Artikel 6.1.1 bepaalt : 
 
 « Met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 26 euro 
tot 400.000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt de persoon gestraft die : 
 
 1°  de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij zonder voorafgaande 
vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, 
voortzet of in stand houdt; 
 
 2°  handelingen uitvoert, voortzet of in stand houdt in strijd met een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, vermeld in de artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.18, met een ontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan waarvoor toepassing werd gemaakt van artikel 4.3.2 of 4.4.7, § 1, 
of met de stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen, vermeld in de artikelen 2.3.1 tot 
en met 2.2.3, tenzij de uitgevoerde handelingen vergund zijn, of tenzij het gaat om 
onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om handelingen die 
vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht; 
 
 3°  als eigenaar toestaat of aanvaardt dat één van de onder 1° en 2° vermelde strafbare 
feiten worden gepleegd, voortgezet of in stand gehouden; 
 
 4°  een inbreuk pleegt op de informatieplicht, vermeld in de artikelen 5.2.1 tot en met 
5.2.6; 
 
 5°  de handelingen voortzet in strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing 
of, in voorkomend geval, de beschikking in kortgeding; 
 
 6°  een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen 
volgens de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996 en die van kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden 
door nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavige codex, pleegt na 1 mei 2000, 
of dit voortzet of in stand houdt, op welke wijze ook, tenzij de uitgevoerde werken, 
handelingen of wijzigingen vergund zijn, of tenzij het gaat om onderhoudswerken aan een 
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hoofdzakelijk vergunde constructie of om handelingen die vrijgesteld zijn van de 
vergunningsplicht; 
 
 7°  handelingen die een inbreuk zijn op de bouw- en verkavelingsvergunningen die zijn 
verleend krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996, uitvoert, voortzet of in stand houdt. 
 
 De minimumstraffen zijn echter een gevangenisstraf van vijftien dagen en een geldboete 
van 2.000 euro, of één van deze straffen alleen, indien de in het eerste lid vermelde misdrijven 
gepleegd worden door instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen 
die in de uitoefening van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te 
koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen 
ontwerpen en/of opstellen of personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden, 
bij de uitoefening van hun beroep. 
 
 De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, vermeld in het eerste lid, 1°, 2°, 
3°, 6° en 7°, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik 
niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden. Voor de strafbare instandhouding is 
uitsluitend vereist dat de wederrechtelijke handelingen op het ogenblik van de instandhouding 
gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
 
 Een herstelvordering die door de stedenbouwkundige inspecteur of het college van 
burgemeester en schepenen is ingesteld op grond van de instandhouding van handelingen, kan 
vanaf 1 september 2009 niet langer worden ingewilligd indien deze instandhouding op het 
ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is gesteld ». 
 

 Artikel 6.1.2 van de VCRO bepaalt : 

 
 « Artikel 6.1.1, derde lid, toegevoegd bij decreet van 4 juni 2003 en gedeeltelijk 
vernietigd bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Grondwettelijk Hof, wordt 
geïnterpreteerd als volgt : 
 
 Deze bepaling heft de strafbaarstelling van de vermelde instandhoudingsmisdrijven op ». 
 

 B.1.3.1.  Artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO is bij de coördinatie overgenomen uit 

artikel 146, derde lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de 

organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna : DRO). 

 

 Zoals het werd toegevoegd bij artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 « houdende 

wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening, wat het handhavingsbeleid betreft », bepaalde het voormelde artikel 146, derde lid : 
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 « De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 
3°, 6° en 7°, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik 
niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, voorzover ze geen onaanvaardbare 
stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige 
inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming 
krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg ». 
 

 Bij zijn arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 heeft het Grondwettelijk Hof in die 

bepaling de woorden « , voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder 

veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de 

essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk 

uitvoeringsplan of plan van aanleg » vernietigd. 

 

 B.1.3.2.  Uit de eerste zin van artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO volgt dat het in stand 

houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet meer 

strafbaar is sinds 22 augustus 2003, datum van inwerkingtreding van het voormelde artikel 7 van 

het decreet van 4 juni 2003. Zoals het Hof deed opmerken in het voormelde arrest 

nr. 14/2005, was het de bedoeling van artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 om een 

stedenbouwmisdrijf niet langer te beschouwen als een voortdurend misdrijf en de 

strafbaarstelling van de instandhouding te schrappen (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2002-2003, nr. 1566/7, p. 38). 

 

 In ruimtelijk kwetsbare gebieden blijft zowel het in stand houden als het uitvoeren of 

voortzetten van stedenbouwmisdrijven strafbaar. Het strafbare « uitvoeren of voortzetten » 

wordt hierna oprichtingsmisdrijf genoemd. 

 

 B.1.3.3.  Artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO (voorheen artikel 146, derde lid, van het 

DRO) moet in samenhang worden gelezen met artikel 6.1.2 van de VCRO (voorheen artikel 184 

van het DRO) zoals ingevoegd bij artikel 83 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid. 

 

 Met die bepaling heeft de decreetgever duidelijk gemaakt dat met artikel 146, derde lid, van 

het DRO (« De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken […] geldt niet voor zover 

[…] ») niet enkel werd beoogd een grond tot strafuitsluiting in te voeren, maar ook een einde te 
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maken aan de strafbaarstelling van het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan 

ruimtelijk kwetsbare gebieden. 

 

 B.1.4.1.  Artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO heeft betrekking op de herstelvorderingen 

die zijn ingesteld door de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en 

schepenen en die steunen op het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan 

ruimtelijk kwetsbare gebieden. 

 

 Dat vierde lid is bij de coördinatie in de VCRO overgenomen uit artikel 146, vierde lid, 

van het DRO, zoals vervangen bij artikel 50, 7°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid. De in die bepaling vermelde datum van 1 september 2009 is gerelateerd 

aan de datum van inwerkingtreding van het voormelde decreet van 29 maart 2009. 

 

 B.1.4.2.  Het doel dat de decreetgever met die bepaling voor ogen had, is in de parlementaire 

voorbereiding ervan als volgt uiteengezet : 

 
 « Wat de instandhoudingsmisdrijven betreft, stelt zich evenwel de vraag of het opportuun 
of verantwoordbaar is dat na de depenalisering van sommige van deze misdrijven (namelijk 
deze die niet gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied) alsnog herstelvorderingen (van 
overheidswege) op grond van de instandhouding kunnen worden ingewilligd. 
 
 Het contentieux over het Handhavingsdecreet van 4 juni 2003 leert in dat verband dat 
herstelvorderingen die aanhangig waren voor 22 augustus 2003 (datum van inwerkingtreding 
van het decreet van 4 juni 2003) niet in se ongegrond zijn. Herstelvorderingen die ingesteld 
zijn voor de datum van de inwerkingtreding van voorliggend ontwerp van decreet, op grond 
van de (voortaan gedepenaliseerde) instandhouding in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, zullen in principe evenzeer nog kunnen worden ingewilligd. 
 
 Zulks is maatschappelijk niet geheel verzoenbaar met de aard van de herstelvordering die 
onder meer een bijzondere vorm van vergoeding of teruggave uitmaakt, ertoe strekkende een 
einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en 
waardoor het openbaar belang wordt geschaad (Cass., 19 september 1989, T.R.O.S. 1999, 
109, noot). Die schade aan het openbaar belang wordt door een depenalisering sterk 
genuanceerd. 
 
 Om die reden wordt voor de toekomst (vanaf de inwerkingtreding van het ontwerp van 
decreet) bepaald dat herstelvorderingen (van overheidswege) die gebaseerd zijn op een 
instandhouding die op het ogenblik van de uitspraak niet langer strafbaar is gesteld, niet meer 
kunnen worden ingewilligd » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2011/3, p. 57) ». 
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 B.1.5.  Het niet in het geding gebrachte artikel 6.1.41, § 1, van de VCRO bepaalt :  

 
 « Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren 
en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen ». 
 

 Rekening houdend met de gegevens van de zaken voor de verwijzende rechter, die 

betrekking hebben op vorderingen van de stedenbouwkundig inspecteur tot herstel in de 

oorspronkelijke toestand, beperkt het Hof zich tot de « herstelvordering » waarmee het herstel in 

de oorspronkelijke toestand wordt beoogd, waarbij het dus eventuele herstelvorderingen tot 

bouw- of aanpassingswerken of tot het doen betalen van een meerwaarde buiten beschouwing 

laat. 

 

 

 Ten aanzien van de relevantie van de prejudiciële vragen 

 

 B.2.1.  De tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 voert aan dat de Vlaamse Regering, 

door te stellen dat de in het geding zijnde bepalingen niet in strijd zijn met de Grondwet, 

afstand doet van de publieke herstelvordering die in het bodemgeschil door de 

stedenbouwkundig inspecteur namens de Vlaamse Regering werd ingesteld, en dat die afstand 

tot gevolg heeft dat de prejudiciële vragen niet bijdragen tot de oplossing van het bodemgeschil, 

nu het verwijzende rechtscollege de herstelvordering niet kan inwilligen. 

 

 B.2.2.  De geïntimeerde in de zaak nr. 4861 doet opmerken dat de stedenbouwkundig 

inspecteur op wiens aandringen de prejudiciële vragen zijn gesteld, geen memorie heeft 

ingediend, en vraagt zich af of daaruit moet worden afgeleid dat die niet meer gelooft in de 

ontvankelijkheid, respectievelijk gegrondheid van zijn vragen. 

 

 B.2.3.  De Vlaamse Regering betwijfelt dat het antwoord op de vragen pertinent zou zijn 

voor de beslechting van de respectieve bodemgeschillen. Het buiten toepassing laten van de in 

het geding zijnde bepalingen in het geval waarin zij ongrondwettig zouden worden verklaard, 

zou impliceren dat het instandhoudingsmisdrijf opnieuw strafbaar wordt gesteld, wat ingaat 

tegen de doelstelling van de decreetgever. 
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 B.2.4.  Noch de verdediging door de Vlaamse Regering van de in het geding zijnde 

bepalingen voor het Hof, noch de afwezigheid van de stedenbouwkundig inspecteur in de zaken 

voor het Hof laten toe te besluiten tot enige afstand van geding of tot een dergelijke positionering 

van de partijen in de bodemgeschillen. 

 

 Voor het overige staat het in beginsel aan de rechter die de prejudiciële vraag stelt om na te 

gaan of het antwoord op de vraag dienend is om het hem voorgelegde geschil te beslechten. 

Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de vraag 

geen antwoord behoeft. 

 

 Wat de opmerking van de Vlaamse Regering betreft, staat het niet aan het Hof te oordelen of 

na een eventuele vaststelling van een schending een situatie ontstaat die zou ingaan tegen de 

bedoeling van de decreetgever. Aangezien de verwijzende rechter rekening moet houden met 

de belangen van alle in het geding zijnde partijen, alsmede met het algemeen belang, kan de 

pertinentie van de vraag niet afhankelijk zijn van het eventuele voordeel ervan voor één van 

de partijen. 

 

 B.2.5.  Nu niet blijkt dat de prejudiciële vragen klaarblijkelijk zonder nut zouden zijn 

voor de oplossing van de bodemgeschillen, dienen de excepties te worden verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de tussenkomsten 

 

 B.3.1.  Artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof bepaalt : 

 
 « Wanneer het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak doet 
op vragen als bedoeld in artikel 26, kan ieder die van een belang doet blijken in de zaak voor 
de rechter die de verwijzing gelast, een memorie aan het Hof richten binnen dertig dagen na 
de bekendmaking voorgeschreven in artikel 74. Hij wordt daardoor geacht partij in het geding 
te zijn ». 
 

 B.3.2.  Om overeenkomstig het voormelde artikel 87, § 1,  van een belang te doen blijken, 

dienen personen die in een prejudiciële procedure wensen tussen te komen, in hun memorie 

voldoende elementen aan te reiken die aannemelijk maken dat het antwoord van het Hof op de 

prejudiciële vragen een rechtstreekse weerslag kan hebben op hun persoonlijke situatie. 
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 B.3.3.  De cva « Verschaeve-Grouset & C° » voert aan dat een analoge rechtspleging waarin 

zij partij is, werd uitgesteld vanwege de prejudiciële vragen die in de zaak nr. 4824 zijn gesteld. 

 

 Aldus doet de cva « Verschaeve-Grouset & C° » afdoende blijken van een belang om tussen 

te komen. 

 

 B.3.4.  M. Morel voert aan dat hij hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis van de 

Correctionele Rechtbank te Antwerpen dat een herstelmaatregel heeft bevolen en dat de 

stedenbouwkundig inspecteur in hoger beroep heeft gevraagd dat prejudiciële vragen zouden 

worden gesteld aan het Hof. M. Morel betwist het belang en de hoedanigheid van de 

stedenbouwkundig inspecteur om prejudiciële vragen te doen stellen. Het Hof van Beroep heeft 

die betwisting gevoegd bij de grond van de zaak, die geagendeerd is voor de terechtzitting van 

29 september 2010. 

 

 M. Morel toont aldus afdoende aan dat hij een belang heeft bij zijn tussenkomst. 

 

 B.3.5.  D. Kenis, J. Rombouts en de bvba « Kenis Industriebouw », J. Geurts en de 

nv « Jonelinvest » voeren aan dat zij partij zijn in analoge zaken en dat het betrokken 

rechtscollege heeft beslist geen dergelijke prejudiciële vragen te stellen, maar het antwoord van 

het Hof in de huidige procedure af te wachten. 

 

 D. Kenis, J. Rombouts en de bvba « Kenis Industriebouw », J. Geurts en de 

nv « Jonelinvest » tonen aldus afdoende aan dat zij een belang hebben bij hun tussenkomst. 

 

 B.3.6.  J. Wienen en P. Vande Casteele beroepen zich op hun hoedanigheid van 

benadeelde derde partijen in correctionele zaken waarin de eigenaars van aanpalende erven 

worden vervolgd voor stedenbouwmisdrijven. 

 

 Zij betogen dat een benadeelde derde er belang bij heeft dat de strafrechter de vordering 

tijdig afhandelt en inwilligt, en het herstel in natura zou bevelen, wat door de in het geding 

zijnde bepalingen wordt verhinderd.  
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 J. Wienen en P. Vande Casteele tonen aldus afdoende aan dat zij een belang hebben bij hun 

tussenkomst. 

 

 Weliswaar betogen de geïntimeerden in de zaak nr. 4824 en de Vlaamse Regering dat in 

geen enkele van de bodemgeschillen de herstelvordering werd ingeleid door een « benadeelde 

derde ». Niettemin kan het antwoord van het Hof op de prejudiciële vragen relevant zijn voor de 

zaken waarin J. Wienen en P. Vande Casteele partij zijn : indien de vragen ontkennend 

worden beantwoord, kan de strafrechter de publieke herstelvordering niet inwilligen en 

verliezen zij als burgerlijke partij het procedureel voordeel dat zij zich bij de publieke 

herstelvordering kunnen aansluiten. 

 

 B.3.7.  De Vlaamse Regering en J. Wienen en P. Vande Casteele voeren aan dat de 

tussenkomsten van J. Geurts en de nv « Jonelinvest » niet ontvankelijk zijn, nu zij in hun 

memories geen inhoudelijk standpunt hebben ingenomen. 

 

 Aangezien J. Geurts en de nv « Jonelinvest » zich in hun memorie van antwoord zonder 

meer aansluiten bij de argumentatie zoals ontwikkeld in de memorie van de Vlaamse 

Regering, dient het Hof niet te onderzoeken of door die tussenkomst de rechten van 

verdediging van de andere partijen in het gedrang zouden zijn en of er om die reden 

aanleiding zou zijn om de tussenkomst niet ontvankelijk te verklaren of om in een 

aanvullende mogelijkheid van schriftelijke argumentatie te voorzien, indien een mondelinge 

repliek ter terechtzitting niet zou hebben volstaan. 

 

 

 Ten aanzien van de rol van de stedenbouwkundig inspecteur 

 

 B.4.1.  Uit de gegevens van de zaken voor het verwijzende rechtscollege blijkt dat daarin de 

stedenbouwkundig inspecteur telkens het initiatief heeft genomen voor de betrokken 

herstelvorderingen. Uit het verwijzingsarrest in de zaken nrs. 4824 en 4861 blijkt dat de eerste 

twee prejudiciële vragen zijn gesteld op verzoek van de stedenbouwkundig inspecteur en in de 

zaak 4861 ook de derde vraag, die sterke gelijkenissen vertoont met de derde vraag in de zaken 

nrs. 4824, 4844 en 4845. 
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 B.4.2.  De partijen M. Morel, D. Kenis, J. Rombouts en de bvba « Kenis Industriebouw », 

J. Geurts en de nv « Jonelinvest » betwisten de hoedanigheid en het belang van de 

stedenbouwkundig inspecteur tot het doen stellen van die vragen. Zij betwisten eveneens de 

mogelijkheid van de stedenbouwkundig inspecteur om voor het Hof in rechte te treden. 

 

 B.4.3.  Het komt in beginsel aan de verwijzende rechter toe om te oordelen over de 

noodzaak om aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen. 

 

 Het staat niet aan het Hof om zich uit te spreken over de hoedanigheid en het belang van de 

stedenbouwkundig inspecteur in de bodemgeschillen om het stellen van prejudiciële vragen te 

suggereren. 

 

 Nu de stedenbouwkundig inspecteur in geen van de samengevoegde zaken voor het Hof 

tussenkomt, dient het Hof zich niet uit te spreken over de vraag of een dergelijk optreden al dan 

niet ontvankelijk zou zijn. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 

 

 B.5.1.  Het Hof wordt verzocht om artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO te toetsen aan 

artikel 16 van de Grondwet en aan artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen met het 

wettigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 

 

 De vraag is of « het eigendomsrecht van de door de instandhouding van een illegale 

constructie benadeelde derde » wordt geschonden doordat met artikel 6.1.1, vierde lid, van de 

VCRO wordt verhinderd dat een tijdig ingestelde « publieke » herstelvordering die steunt op 

het in stand houden van stedenbouwmisdrijven nog zou worden ingewilligd na 1 september 

2009. 

 

 B.5.2.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 
en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
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 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die analoog is met 

die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk 

geheel met diegene die zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn 

toetsing van de in het geding zijnde bepalingen, rekening houdt met de eerstgenoemde. 

 

 B.5.3.  De geïntimeerden in de zaak 4824 en de Vlaamse Regering voeren aan dat de 

vraag niet ontvankelijk is omdat niet zou blijken waarin de mogelijke schending van de 

aangevoerde bepalingen zou bestaan. 

 

 Het is juist dat er geen sprake kan zijn van een schending van artikel 16 van de Grondwet 

en van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens ten opzichte van de stedenbouwkundig inspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen, aan wie de bevoegdheid is verleend om een herstelvordering in te 

stellen : die overheden treden te dezen immers niet in rechte als « benadeelde derden » ter 

behartiging van enig eigendomsrecht.  

 

 Voor zover ervan kan worden uitgegaan dat met de « benadeelde derde » in de 

prejudiciële vraag de persoon wordt bedoeld die hinder zou ondervinden van de 

instandhouding van een stedenbouwmisdrijf, inzonderheid als eigenaar van een aanpalend 

perceel, blijkt wel voldoende duidelijk in welk opzicht de in het geding zijnde bepaling aan de 

aangevoerde normen kan worden getoetst. 

 

 De excepties worden verworpen. 
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 B.5.4.  De in de vraag bedoelde « publieke » herstelvordering wordt door de 

stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen ingesteld in het 

algemeen belang, met het oog op het vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening. 

 

 Artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO staat er niet aan in de weg dat de door de 

instandhouding van de illegale constructie benadeelde derde zijn private belangen behartigt, 

inzonderheid als eigenaar van een aanpalend perceel. Hij kan nog steeds een vordering 

instellen om de schade die hij zou lijden te doen ophouden door een herstel in natura of minstens 

om zich te doen vergoeden voor situaties die een quasi-delictuele fout blijven uitmaken. 

 

 Voorts blijft de publieke herstelvordering mogelijk ten aanzien van oprichtings- en 

instandhoudingsmisdrijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden alsook in die gevallen waarin die 

vordering nog kan worden gegrond op oprichtingsmisdrijven in andere dan ruimtelijk 

kwetsbare gebieden. 

 

 De benadeelde derde verliest een voordeel wanneer hij zich had aangesloten bij de door 

de stedenbouwkundig inspecteur ingestelde herstelvordering, en die herstelvordering als 

gevolg van de in het geding zijnde bepaling niet langer kan worden ingewilligd. Het verlies 

van dat voordeel heeft evenwel geen betrekking op het eigendomsrecht van de benadeelde 

derde, maar op zijn procesrechtelijke situatie als gevolg van zijn keuze om niet zelf zijn 

private belangen te behartigen en zich louter aan te sluiten bij de publieke herstelvordering. In 

voorkomend geval staat het aan de benadeelde derde om alsnog zijn private belangen, met 

inbegrip van zijn eigendomsrecht, te doen gelden. 

 

 De door de illegale constructie benadeelde derde wordt door artikel 6.1.1, vierde lid, van 

de VCRO derhalve niet geraakt in zijn eigendomsrecht zoals dat wordt gewaarborgd bij 

artikel 16 van de Grondwet en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.5.5.  De toetsing aan het wettigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, in samenhang 

gelezen met de voormelde referentienormen leidt niet tot een andere conclusie. 
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 B.5.6.  Er dient niet te worden ingegaan op de vragen van de tussenkomende partijen 

J. Wienen en P. Vande Casteele om de in het geding zijnde bepaling te toetsen aan andere 

referentienormen dat die welke in de prejudiciële vraag zijn aangevoerd, vermits de partijen de 

draagwijdte van een prejudiciële vraag niet vermogen te wijzigen of uit te breiden. 

 

 B.5.7.  De eerste prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 dient 

ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 

 

 B.6.1.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO « het 

standstill-beginsel vervat in artikel 23 van de Grondwet » schendt doordat een einde wordt 

gemaakt aan de publieke herstelvordering die reeds aanhangig is bij de rechter. Volgens de vraag 

is die uitdoving ingegeven door de « depenalisering van het misdrijf van instandhouding, terwijl 

deze depenalisering de concrete aantasting van de goede ruimtelijke ordening zowel de facto 

als de iure onverlet laat ». 

 

 B.6.2.  De prejudiciële vraag heeft meer bepaald betrekking op het « recht op de 

bescherming van een gezond leefmilieu » zoals gewaarborgd bij artikel 23, derde lid, 4°, van 

de Grondwet.  

 

 Het Hof heeft geoordeeld dat die bepaling een standstill-verplichting impliceert die eraan 

in de weg staat dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau dat wordt geboden door de 

van toepassing zijnde wetgeving in aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor 

redenen zijn die verband houden met het algemeen belang (arresten nrs. 135/2006 van 

14 september 2006, B.10, 137/2006 van 14 september 2006, B.7.1, 145/2006 van 

28 september 2006, B.5.1, 87/2007 van 20 juni 2007, B.5, 114/2008 van 31 juli 2008, B.3, en 

121/2008 van 1 september 2008, B.11.1). 

 

 B.6.3.  De geïntimeerden in de zaak nr. 4824 betogen dat de standstill-verplichting dat 

wordt afgeleid uit artikel 23 van de Grondwet betrekking heeft op het recht op een gezond 

leefmilieu, en niet op ruimtelijke ordening en stedenbouw. De geïntimeerde in de zaak 

nr. 4861 doet gelden dat artikel 23 van de Grondwet uitsluitend betrekking heeft op die 
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aspecten van het leefmilieu die de gezondheid van de burger nadelig kunnen beïnvloeden en 

geen recht op een esthetisch leefmilieu waarborgt. 

 

 Weliswaar heeft niet elke maatregel inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening ipso 

facto een weerslag op het recht op een gezond leefmilieu in de zin van artikel 23, derde lid, 

4°, van de Grondwet. Te dezen kan evenwel worden aangenomen dat de in het geding zijnde 

bepaling, die op algemene wijze verhindert dat de rechter na 1 september 2009 nog publieke 

herstelvorderingen zou inwilligen met betrekking tot de instandhouding van situaties in strijd 

met de regelgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening – ook al is dat enkel in andere 

dan « ruimtelijk kwetsbare gebieden » – een draagwijdte heeft die toch minstens ten dele 

binnen het toepassingsgebied van artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet valt. 

 

 B.6.4.  Volgens de geïntimeerden in de zaak nr. 4824 komen de in artikel 23 van de 

Grondwet opgesomde rechten toe aan de rechtsonderhorigen en niet aan overheden zoals de 

stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen. De geïntimeerde 

in de zaak nr. 4861 stelt dat het Vlaamse Gewest niet houder van grondrechten is, maar « de 

debiteur ervan ». De vraag die betrekking heeft op de door de overheid ingestelde 

herstelvordering zou derhalve niet ontvankelijk zijn. 

 

 Het gegeven dat de tweede prejudiciële vraag is gesteld op verzoek van de 

stedenbouwkundig inspecteur doet geen afbreuk aan het feit dat het uiteindelijk het 

verwijzende rechtscollege is dat oordeelt over de pertinentie van de vraag, waarbij het 

rekening houdt zowel met de belangen van de in het geding zijnde partijen als met het 

algemeen belang.  

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.6.5.  Met artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003, dat thans is opgenomen in 

artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO, heeft de Vlaamse decreetgever in het raam van zijn 

appreciatiemarge geoordeeld dat het in stand houden van een wederrechtelijke situatie in 

andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet meer als een voortdurend misdrijf moest 

worden aangemerkt. In samenhang gelezen met artikel 6.1.2 van de VCRO blijkt dat het van 

meet af aan de bedoeling was om die strafbaarstelling op te heffen. Uit de in B.1.4.2 

geciteerde parlementaire voorbereiding van het in het geding zijnde artikel 6.1.1, vierde lid, 
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van de VCRO, blijkt dat de decreetgever het bovendien maatschappelijk niet meer verantwoord 

achtte dat alsnog het herstel in de vroegere toestand zou worden ingewilligd op vraag van de 

stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen. 

 

 Nu hij het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare 

gebieden niet langer strafbaar acht, vermocht de decreetgever in redelijkheid te oordelen dat het 

in het algemeen belang verantwoord was om ook te vermijden dat hangende publieke 

herstelvorderingen nog zouden worden ingewilligd met ingang van 1 september 2009, datum van 

inwerkingtreding van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009. 

 

 B.6.6.  In ruimtelijk kwetsbare gebieden blijven de in artikel 6.1.1 van de VCRO opgesomde 

misdrijven strafbaar en kan ook de publieke herstelvordering nog steeds worden uitgeoefend. De 

publieke herstelvordering kan eveneens nog steeds worden uitgeoefend wanneer die steunt op 

oprichtingsmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden. De maatregel is derhalve 

beperkt tot die gevallen waar de herstelvordering op 1 september 2009 nog aanhangig was voor 

feiten van instandhouding in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden. 

 

 Voorts heeft de decreetgever enkel een regeling getroffen voor de publieke herstelvordering 

en heeft hij derhalve geen afbreuk gedaan aan de rechten van personen om de schade die zij 

zouden lijden, bijvoorbeeld als eigenaar van een aanpalend perceel, te doen ophouden door een 

herstel in natura of minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die een quasi-delictuele 

fout blijven uitmaken. 

 

 B.6.7.  Uit wat voorafgaat blijkt dat er te dezen door artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO 

noch een aanzienlijke achteruitgang wordt teweeggebracht in het beschermingsniveau van het 

leefmilieu, noch een aanzienlijke achteruitgang die niet zou kunnen worden verantwoord door de 

daaraan ten grondslag liggende motieven van algemeen belang. 

 

 B.6.8.  De tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 dient 

ontkennend te worden beantwoord. 
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 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 

 

 B.7.1.  In tegenstelling tot de voorgaande prejudiciële vraag, die enkel betrekking had op 

het vierde lid van artikel 6.1.1 van de VCRO, wordt het Hof met deze vraag verzocht om ook 

artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO te toetsen aan « het standstill-beginsel vervat in artikel 23 

van de Grondwet ». 

 

 In de sterk vergelijkbare derde prejudiciële vraag in de zaak nr. 4861 wordt bovendien 

artikel 6.1.2 van de VCRO vermeld. 

 

 Deze vragen in de samengevoegde zaken dienen gemeenschappelijk te worden onderzocht 

vermits artikel 6.1.2 van de VCRO een onlosmakelijk geheel vormt met artikel 6.1.1, derde lid, 

van dezelfde Codex. 

 

 B.7.2.  Te dezen is het de vraag of de standstill-verplichting wordt geschonden doordat de 

in het geding zijnde bepalingen, in hun onderlinge samenhang gelezen, het opleggen van een 

herstelmaatregel op grond van feiten van instandhouding in ander dan ruimtelijk kwetsbaar 

gebied onmogelijk maken. Volgens de vraag is de mogelijkheid van een publieke 

herstelvordering in feite afhankelijk van de eventuele vervolging en schuldigverklaring van de 

dader van het oprichtingsmisdrijf, « terwijl deze omstandigheid geen (enkel) verband houdt met 

de schade aan de goede ruimtelijke ordening die door de illegale situatie eventueel wordt 

veroorzaakt ». 

 

 B.7.3.  Bij het onderzoek naar de tweede prejudiciële vraag zijn reeds de motieven van 

algemeen belang uiteengezet die de decreetgever ertoe hebben gebracht de strafbaarstelling 

van het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden 

op te heffen (artikel 6.1.1, derde lid, en artikel 6.1.2 van de VCRO) en, aansluitend, te vermijden 

dat publieke herstelvorderingen nog zouden worden ingewilligd (artikel 6.1.1, vierde lid, van de 

VCRO). 

 

 Daarbij is uiteengezet dat in ruimtelijk kwetsbare gebieden de in artikel 6.1.1 van de VCRO 

opgesomde misdrijven strafbaar blijven en ook de publieke herstelvordering mogelijk blijft, dat 
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hetzelfde geldt voor oprichtingsmisdrijven, zelfs in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden, en 

dat de decreetgever geen afbreuk heeft gedaan aan de rechten van personen om de schade die zij, 

bijvoorbeeld als eigenaar van een aanpalend perceel, zouden lijden, te doen ophouden door een 

herstel in natura of minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die een quasi-delictuele 

fout blijven uitmaken. 

 

 B.7.4.  De conclusie van het Hof dat zodoende door artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO 

noch een aanzienlijke achteruitgang wordt teweeggebracht in het beschermingsniveau van het 

leefmilieu, noch een aanzienlijke achteruitgang die niet zou kunnen worden verantwoord door de 

daaraan ten grondslag liggende motieven van algemeen belang, geldt evenzeer ten aanzien van 

het derde lid van dat artikel en ten aanzien van artikel 6.1.2 van de VCRO. 

 

 B.7.5.  De derde prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844, 4845 en 4861 dient 

ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de vierde prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844 en 4845 en de 

enige prejudiciële vraag in de zaak nr. 4832 

 

 B.8.1.  Het Hof wordt verzocht om artikel 6.1.1, derde en vierde lid, van de VCRO te 

toetsen aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. 

 

 De vraag noopt tot een vergelijking van de categorie van personen die een 

stedenbouwmisdrijf in stand houden in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden en die zelf 

geen schuld hebben aan het oprichtingsmisdrijf maar waarvoor de oprichter schuldig wordt 

bevonden, met de categorie van personen die een stedenbouwmisdrijf in stand houden in andere 

dan ruimtelijk kwetsbare gebieden en die zelf geen schuld hebben aan het oprichtingsmisdrijf 

maar waarvoor de oprichter niet schuldig wordt bevonden. Enkel de eerste categorie van 

personen zal in voorkomend geval de gevolgen van een herstelmaatregel moeten ondergaan. In 

dit opzicht zijn de twee categorieën van personen wel degelijk vergelijkbaar. 

 



 37

 Anders dan wat de cva « Verschaeve-Grouset & C° » beweert, betreft de vraag niet een 

vergelijking tussen situaties in ruimtelijk kwetsbaar gebied en situaties daarbuiten. 

 

 B.8.2.  De tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 voert aan dat het antwoord op de 

vraag niet bijdraagt tot de oplossing van het bodemgeschil in die zaak. Aangezien de 

herstelmaatregel in het bodemgeschil is bevolen tegen de eerste geïntimeerde als oprichter, 

zou de hypothetische vraag over een geval waarin de oprichter niet wordt vervolgd of niet 

meer kan worden vervolgd voor het oprichtingsmisdrijf, niet relevant zijn. 

 

 Ook wanneer een herstelvordering tegen hem als instandhouder niet meer mogelijk zou zijn, 

kan de tweede geïntimeerde in de zaak nr. 4845 worden geconfronteerd met de gevolgen van de 

strafrechtelijke veroordeling wegens het oprichtingsmisdrijf van de eerste beklaagde, die tevens 

wordt veroordeeld tot het herstel in de oorspronkelijke toestand. De prejudiciële vraag strekt 

precies ertoe te vernemen of het discriminerend is dat instandhouders toch die herstelmaatregel 

moeten ondergaan wanneer de dader van het oprichtingsmisdrijf wordt veroordeeld, maar niet 

wanneer er geen veroordeling is voor het oprichtingsmisdrijf. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.8.3.  Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium van onderscheid : in het 

eerste geval omschreven in B.8.1, kan de dader van het oprichtingsmisdrijf in andere dan 

ruimtelijk kwetsbare gebieden worden veroordeeld, in het tweede geval niet. 

 

 Met de in het geding zijnde bepalingen heeft de decreetgever gewild, enerzijds, dat feiten 

van instandhouding van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet 

langer strafbaar zouden zijn en dat ook de publieke herstelvordering die enkel op die 

instandhouding zou berusten, vanaf 1 september 2009 niet meer zou worden ingewilligd en, 
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anderzijds, dat oprichtingsmisdrijven strafbaar blijven - ongeacht of het gaat om ruimtelijk 

kwetsbaar gebied of niet – en dat de herstelvordering mogelijk blijft. 

 

 In het licht van die doelstelling, en rekening houdend met het zakelijk karakter van de 

herstelvordering, is het redelijk verantwoord dat die vordering nog kan worden ingewilligd 

wanneer de oprichter schuldig wordt bevonden, waarbij in voorkomend geval ook andere 

personen de gevolgen van de herstelmaatregel dienen te ondergaan. 

 

 Die maatregelen brengen meer evenwicht tussen, enerzijds, het streven naar de bestraffing 

en het herstel in de vroegere toestand ten aanzien van diegenen die schuldig zijn aan het 

oprichtingsmisdrijf en, anderzijds, het streven naar meer rechtszekerheid voor diegenen die 

rechten verkrijgen over het betrokken goed en die alleen nog kunnen worden verontrust als de 

dader van het oprichtingsmisdrijf wordt veroordeeld. Overigens heeft de decreetgever voorzien 

in een aantal maatregelen van informatieverstrekking die het mogelijk maken dat personen die 

rechten zouden verkrijgen over het betrokken goed, niet onwetend zouden zijn over 

stedenbouwkundige onregelmatigheden waarmee dat goed behept zou zijn en eventuele 

rechtsvorderingen die dienaangaande aanhangig zijn. 

 

 Ten slotte heeft de decreetgever geen afbreuk gedaan aan de rechten van personen om de 

schade die zij, bijvoorbeeld als eigenaar van een aanpalend perceel, zouden lijden, te doen 

ophouden door een herstel in natura of minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die 

een quasi-delictuele fout blijven uitmaken. 

 

 B.8.4.  De vierde prejudiciële vraag in de zaken nrs. 4824, 4844 en 4845 en de enige 

prejudiciële vraag in de zaak nr. 4832 dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 6.1.1, vierde lid, van de bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 

gecoördineerde « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » (VCRO) schendt artikel 16 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet. 

 

 -  Artikel 6.1.1, derde en vierde lid, en artikel 6.1.2 van de VCRO schenden artikel 23, derde 

lid, 4°, van de Grondwet niet. 

 

 -  Artikel 6.1.1, derde en vierde lid, van de VCRO schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4877, 4879 en 4882 

 
 

Arrest nr. 95/2010 
van 29 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vorderingen tot schorsing van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

23 oktober 2009 houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van 

het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, ingesteld door John Aad en anderen, door 

Christiane Asselman en anderen en door de gemeente Linkebeek en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vorderingen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 februari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 februari 2010, is een vordering tot 
schorsing ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 
houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet 
basisonderwijs van 25 februari 1997 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
24 november 2009) door : 
 

1 Aad John Glycienenlaan 32 1950 Kraainem 
2 Aasen  Jean A. Frans Cloetensstraat 19 1950 Kraainem 
3 Aasen-Huget Diane Frans Cloetensstraat 19 1950 Kraainem 
4 Abdelkebir Abdelaziz Romeinse Steenweg 794 1780 Wemmel 
5 Abdelouahab Laila Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel 
6 Achtib Zohra Steenweg naar Merchtem 247 1780 Wemmel 
7 Acimi Mourad Diepestraat 104 1780 Wemmel 
8 Aegten Christophe Steenweg naar Brussel 114 1780 Wemmel 
9 Agnieszka Jaworowska Koning Leopold III-laan 54 1780 Wemmel 

10 Ahmadian Mohammad P. Curielaan 1 1780 Wemmel 
11 Ahmadian Faramilb  P. Curielaan 1 1780 Wemmel 
12 Ahmed Aaros Vanderzijpenstraat 31 1780 Wemmel 
13 Ahmed Nassima Fleurbeekstraat 24 1620 Drogenbos 
14 Ahn Sabine Nerviërslaan 107 1780 Wemmel 
15 Alcdelhacker  Mohammad A. Burvenichlaan 27 1780 Wemmel 
16 Alongi Claudia Grote Baan 168 1620 Drogenbos 
17 Alongi Claudia Grote Baan 168 1620 Drogenbos 
18 Altomare Gianna Sint-Pancratiuslaan 18 1950 Kraainem 
19 Alvarez Alvarez Margarita F. Robbrechtsstraat 181 1780 Wemmel 
20 Amal Nordine Steenweg naar Brussel 79 1780 Wemmel 
21 Amezian Hanane Grote Baan 46 1620 Drogenbos 
22 Angelis Luna Dr. H. Folletlaan 195 1780 Wemmel 
23 Anthonis Joelle Kouter 3 1780 Wemmel 
24 Anthonis  Jean-Luc Dr. H. Folletlaan 208 1780 Wemmel 
25 Apaydin Yasar Rassel 79 1780 Wemmel 
26 Arvanitis Zoe Vijverslaan 159 1780 Wemmel 
27 Askaj Mentor E. Van Elewijckstraat 49 1780 Wemmel 
28 Askaj Arjeta E. Van Elewijckstraat 49 1780 Wemmel 
29 Aslyah Merzouk Rassel 19 1780 Wemmel 
30 Astudillo Elsa Sterstraat 63 1620 Drogenbos 
31 Azzaoui Wafak J. Bogemansstraat 187 1780 Wemmel 
32 Baaroun  Assia Romeinse Steenweg 794 1780 Wemmel 
33 Baeckens Maud Charles De Costerlaan 8 1780 Wemmel 
34 Baftijari Merita Maalbeeklaan 10 A 1780 Wemmel 
35 Bafumba  Vanessa rue Haut-Douy 160 4430 Ans 
36 Bah Aissanton Is. Meyskensstraat 146 1780 Wemmel 
37 Bahatid Wolfs Jules Adantstraat 143 1950 Kraainem 
38 Bahrollatifi Khadija Sterstraat 127 1620 Drogenbos 
39 Bailly Nathalie Is. Meyskensstraat 40 1780 Wemmel 
40 Balam Ioana Maria Eburonenlaan 9 1780 Wemmel 
41 Balcaen Patrick L. Braillelaan 2 1780 Wemmel 
42 Balis Jacqueline Vijverslaan 201 1780 Wemmel 
43 Banota Luc Tramlaan 17 1950 Kraainem 
44 Barbe Fabrice J. Bogemansstraat 149 1780 Wemmel 
45 Barbe Michael Boomgaardstraat 32 1780 Wemmel 
46 Barbier Denis Drie Koningenstraat 81 1620 Drogenbos 
47 Barrena Redondo Maria Pilar Zalighedenlaan 9 1780 Wemmel 
48 Bastin Kathy Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel 
49 Baudewyns Véronique Lange Eikhoekje 100 1970 Wezembeek-Oppem 
50 Bauduin Sylvie Kasteelstraat 52 1620 Drogenbos 
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51 Bauffe Sophie Louis Marcelisstraat 90 1970 Wezembeek-Oppem 
52 Bauwin Nathalie Capucienenlaan 63 1950 Kraainem 
53 Bdiri Ouizin Koning Leopold III-laan 31 1780 Wemmel 
54 Beelaerts Claudi E. Van Elewijckstraat 84 1780 Wemmel 
55 Beguin Frederique Is. Meyskensstraat 29 1780 Wemmel 
56 Belchior Gaelle Koningin Astridlaan 478 1950 Kraainem 
57 Belenger Marc Vijverhof 6 1950 Kraainem 
58 Ben Hassan Abdelkhaled Bempstraat 6 1620 Drogenbos 
59 Benyachou Mohammed Steenweg naar Merchtem 239 1780 Wemmel 
60 Berishce Voldet Lt. J. Graffplein 9 1780 Wemmel 
61 Berrada Asmae Marie Collartstraat 18 1620 Drogenbos 
62 Berrada  Rachid Eburonenlaan 15  1780 Wemmel 
63 Biotokorievier Violeta J. Bogemansstraat 227 1780 Wemmel 
64 Biquet Mireille Steenweg naar Merchtem 4 1780 Wemmel 
65 Blaise Sandrine P. De Waetstraat 9 1780 Wemmel 
66 Blakaj Denisa Steenweg naar Merchtem 39 1780 Wemmel 
67 Blanchez Jean-Robert E. Van Elewijckstraat 52 1780 Wemmel 
68 Bockstal Geneviève Korenveldlaan 3 1780 Wemmel 
69 Bontea Carmen Dr. H. Folletlaan 177 1780 Wemmel 
70 Borbolla Avin Luis Ramon Rassel 18 1780 Wemmel 
71 Bottu Jean-Etienne Lindenhoekje 11 1970 Wezembeek-Oppem 
72 Bottu Brigitte Lindenhoekje 11 1970 Wezembeek-Oppem 
73 Bouchnafa Nora E. Van Elewijckstraat 76 1780 Wemmel 
74 Boufrahi Nora Sterstraat 55 1620 Drogenbos 
75 Boultame Mohammed Is. Meyskensstraat 44 1780 Wemmel 
76 Bouslama Ahmed Elyes Sint-Pancratiuslaan 21 1950 Kraainem 
77 Bouyhanem Sadi Tassadit G. Van Campenhoutstraat 23 1780 Wemmel 
78 Bouzakhsi Hayat Eburonenlaan 15  1780 Wemmel 
79 Bouzerda Samira Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel 
80 Bouzerda Mohamed Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel 
81 Braeckman Françoise Elst 11 1620 Drogenbos 
82 Brasseur Marc Is. Meyskensstraat 48 1780 Wemmel 
83 Brouhier Sandrine Vijverslaan 125 1780 Wemmel 
84 Burton Catherine Kraaienweg 5 1950 Kraainem 
85 Buyck Christine Alboom 33 1780 Wemmel 
86 Cansoy Seda de Limburg Stirumlaan 164 1780 Wemmel 
87 Cansoy Faruk de Limburg Stirumlaan 164 1780 Wemmel 
88 Capla Magali Kerkeveldweg 11 1640 Sint-Genesius-Rode 
89 Caramazza Rosaria Panoramastraat 36 1780 Wemmel 
90 Cario Gaelle Wauterbos 25 1640 Sint-Genesius-Rode 
91 Carton Nathalie Zoniënwoudlaan 214 1640 Sint-Genesius-Rode 
92 Castan Fabian P. Vertongenstraat 13 1780 Wemmel 
93 Castan Michaud Amelie P. Vertongenstraat 13 1780 Wemmel 
94 Cendrowka Katarryna Zalighedenlaan 44 1780 Wemmel 
95 Ceysens Xavier Korenveldlaan 3 1780 Wemmel 
96 Chafi Noureddine Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel 
97 Chahbouni Mohamed Grote Baan 46 1620 Drogenbos 
98 Charlier Serge Fleurbeekstraat 34 1620 Drogenbos 
99 Chico Martinez Tomas Kuikenstraat 25 1620 Drogenbos 

100 Chioua Kamal E. Van Elewijckstraat 45 1780 Wemmel 
101 Christiaens Xavier P. De Waetstraat 9 1780 Wemmel 
102 Christophe Gladys E. Van Elewijckstraat 74 1780 Wemmel 
103 Cimen Zeki Rassel 20 1780 Wemmel 
104 Ciudad Mora Vijverslaan 148 1780 Wemmel 
105 Claes Joel Charles De Costerlaan 4 1780 Wemmel 
106 Cluts Murielle de Limburg Stirumlaan 242 1780 Wemmel 
107 Cnop Pierre Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel 
108 Cochet Jean-Pascal Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos 
109 Coenen Natacha Winkel 22 1780 Wemmel 
110 Colin Valerie Nerviërslaan 31 1780 Wemmel 
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111 Cornacchia Graziella Winkel 20 1780 Wemmel 
112 Cornet Pierre St. Rochusplein 10 1780 Wemmel 
113 Coteur Geoffroy E. Van Elewijckstraat 77 1780 Wemmel 
114 Couillard Isabelle Kam 80 1780 Wemmel 
115 Courtois Nadia H. Verrieststraat 15 1780 Wemmel 
116 Crispi Michel Emile Bricoutlaan 8  1950 Kraainem 
117 Crombez Pascale Steenweg naar Brussel 139 1780 Wemmel 
118 Cruz  Markt 42  1780 Wemmel 
119 Csanadi Suzy A. De Boecklaan 9 1780 Wemmel 
120 Culaj Esmeralda P. Vertongenstraat 105 1780 Wemmel 
121 Da Silva  Deborah Kerkstraat 67 1620 Drogenbos 
122 Dadi Jamila Is. Meyskensstraat 44 1780 Wemmel 
123 Daillion Hélène J. Bruyndonckxstraat 180 1780 Wemmel 
124 Damoiseaux Véronique Rassel 3 1780 Wemmel 
125 Danze Véronique Is. Meyskensstraat 12 1780 Wemmel 
126 Daoudi Hamid Amédé Brackestraat 71 1950 Kraainem 
127 Daoust Thierry Langestraat 109 1620 Drogenbos 
128 Dauby Jean J. Bogemansstraat 160 1780 Wemmel 
129 Daumer Corinne A. Rodenbachstraat 18 1780 Wemmel 
130 Dazy Sylvain Vijverslaan 125 1780 Wemmel 
131 De Baeremaeker Julie Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel 
132 De Bisschop Anthony de Limburg Stirumlaan 137 1780 Wemmel 
133 De Bloos Michel Stationsstraat 43 1630 Linkebeek 
134 De Buyst-Kabeya Célestine Heymansdries 26 A 1640 Sint-Genesius-Rode 
135 De Cat Evelyne Drie Koningenstraat 81 1620 Drogenbos 
136 De Gieter Dannielle Boomgaardstraat 42 1780 Wemmel 
137 De Greef Christine Haagdoornlaan 21 1780 Wemmel 
138 De Groote Catherine de Limburg Stirumlaan 137 1780 Wemmel 
139 De Kerpel Ophelie Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel 
140 de Maere d'Aertrycke Françoise Molenweg 12 1780 Wemmel 
141 De Naeyer Barbara Eburonenlaan 28 1780 Wemmel 
142 De Nayer Michael Steenweg naar Brussel 178 1780 Wemmel 
143 De Siena Antonella Schoon Dal 35 1780 Wemmel 
144 De Sousa Lopez Graca c/o rue de Clairvaux 40 1348 Louvain-la-Neuve 
145 De Vuyst Valerie Markt 42 1780 Wemmel 
146 De Wagheneire Corinne Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel 
147 De Weerdt Christian Ronkel 100 1780 Wemmel 
148 De Weerdt Diame de Limburg Stirumlaan 158 1780 Wemmel 
149 De Welque Thibaud Bloemenhof 8 1640 Sint-Genesius-Rode 
150 De Wilde David Nieuwstraat 30 1620 Drogenbos 
151 De Winter Johnny de Limburg Stirumlaan 4 1780 Wemmel 
152 Debondt Michel Elst 13 1620 Drogenbos 
153 Decarpentrie Lucie Langestraat 109 1620 Drogenbos 
154 Defer Virginie Lt. J. Graffplein 20 1780 Wemmel 
155 Defraigne Alexandra Korenbloemstraat 20 1950 Kraainem 
156 Delahay Nathalie Verhasseltstraat 26 1780 Wemmel 
157 Delatte Marie J. Deschuyffeleerdreef 75 1780 Wemmel 
158 Delcave Isabelle Koninkjeslaan 15 1950 Kraainem 
159 Dembele Rokia Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel 
160 Demets Marc De Ghelderodelaan 10 1780 Wemmel 
161 Denis Vincent Priorijlaan 79 1640 Sint-Genesius-Rode 
162 Depauw Geoffrey Vijverslaan 148 1780 Wemmel 
163 Depotter Christophe Acaciasstraat 21 1950 Kraainem 
164 Derard Philippe Steenweg naar Merchtem 199 1780 Wemmel 
165 Descamps Caroline Zikkelstraat 25 1970 Wezembeek-Oppem 
166 Descamps Kristel J. Bogemansstraat 7 1780 Wemmel 
167 Desimpel Marie Jan-Baptist De Keyzerstraat 53 1970 Wezembeek-Oppem 
168 Desmedt Melissa Steenweg naar Brussel 78 1780 Wemmel 
169 Desutter Anne Is. Meyskensstraat 48 1780 Wemmel 
170 Dethier Pascal A. Verhasseltstraat 26 1780 Wemmel 
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171 Dettwiller Emmanuel Zwaluwenlaan 12 1950 Kraainem 
172 Devalck Patrick J. Bruyndonckxstraat 188 1780 Wemmel 
173 Devalkeneer Sandrine Vrijheidsstraat 31 1620 Drogenbos 
174 Devoegelaer Nathalie Steenweg naar Brussel 95 1780 Wemmel 
175 Dewez Laurent Kasteelstraat 23 1620 Drogenbos 
176 Dewit Sylvie Nieuwstraat 30 1620 Drogenbos 
177 D'hondt Jacky Obberg 9 1780 Wemmel 
178 Di Lorenzo Iolanda Panoramastraat 32 1780 Wemmel 
179 Diaz Francisco Steenweg naar Brussel 68 1780 Wemmel 
180 Diederich Raphael Bergenblokstraat 26 1970 Wezembeek-Oppem 
181 Dierick Regine K. Vande Woestijnlaan 2 1780 Wemmel 
182 Divrikli Guclu Nursel Koningin Astridlaan 11 1780 Wemmel 
183 Djeff Manuy Yolande Charles De Costerlaan 4 1780 Wemmel 
184 Domingues Véronique E. Verhaerenlaan 7 1780 Wemmel 
185 Domsen Brigitte Zwanenlaan 39 1640 Sint-Genesius-Rode 
186 Dooms Jérome Steenweg naar Brussel 45 1780 Wemmel 
187 Dricot Alain P. Vertongenstraat 60 1780 Wemmel 
188 Droulez Bertrand Kapellelaan 278 1950 Kraainem 
189 Druhen Renaud Schoolstraat 21 1640 Sint-Genesius-Rode 
190 Dubois Dominique J. Bausstraat 61 1970 Wezembeek-Oppem 
191 Duchateau Sévérine Zavelberg 11 1780 Wemmel 
192 Dumont Françoise Zalighedenlaan 11 1780 Wemmel 
193 Dupont Nathalie Steenweg naar Brussel 105 1780 Wemmel 
194 Duque Magali Haldorp 25 1630 Linkebeek 
195 Duterne Véronique E. Van Elewijckstraat 82 1780 Wemmel 
196 Duwe Dimitri de Limburg Stirumlaan 190 1780 Wemmel 
197 Ebeni Alexandrei Stokkelstraat 3 1950 Kraainem 
198 El Aouni Jamal Koningin Astridlaan 172 1780 Wemmel 
199 El Banna Nada Lindestraat 13 1640 Sint-Genesius-Rode 
200 El Hassuni Ouafa Winkel 12 1780 Wemmel 
201 El Kalkha Chakib Prins Boudewijnlaan 10 1780 Wemmel 
202 Elamrawi Samira Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel 
203 Elfassi Mostafa J. Bruyndonckxstraat 10 1780 Wemmel 
204 Engelis Katia H. De Keersmaekerlaan 37 1780 Wemmel 
205 Errabah Najib P. Remekerstraat 25 1780 Wemmel 
206 Espinoza Mendez  Yavana J. De Ridderlaan 2 1780 Wemmel 
207 Esposito Dominico Panoramastraat 32 1780 Wemmel 
208 Ezaty Madhira Faustin Steenweg naar Brussel 259 1780 Wemmel 
209 Fabien  Lucas E. Van Elewijckstraat 32 1780 Wemmel 
210 Fataki Andjelani Véronique Winkel 8 1780 Wemmel 
211 Fatmire Balakaj F. Robbrechtsstraat 23 1780 Wemmel 
212 Femet Angie Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos 
213 Femet Angie Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos 
214 Fernandez Gomez Maria del Carmen Koningin Astridlaan 168 1780 Wemmel 
215 Ferreira Vitorino Gustavo Kerkstraat 67 1620 Drogenbos 
216 Ferreira Vitorino Gustavo Kerkstraat 67 1620 Drogenbos 
217 Ferriere Bénédicte Klein Normandië 1950 Kraainem 
218 Fettouma Khalfi Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel 
219 Feyfer Florence J. Deschuyffeleerdreef 20 1780 Wemmel 
220 Fida Milozim Maalbeeklaan 10 A 1780 Wemmel 
221 Fisset Roger Vijverslaan 188 1780 Wemmel 
222 Fistick Jack c/o rue de Clairvaux 40 1348 Louvain-la-Neuve 
223 Florenten Christophe J. Bogemansstraat 147 1780 Wemmel 
224 Folens Bénédicte De Ghelderodelaan 10 1780 Wemmel 
225 Fonseca Martino Maria Steenweg naar Merchtem 315 1780 Wemmel 
226 Fourmarier Cécile Marie Collartstraat 20 1620 Drogenbos 
227 François Ludovic L. Guyotstraat 60 1780 Wemmel 
228 François Manuel J. Deschuyffeleerdreef 73 1780 Wemmel 
229 Furnemont Frédéric Hertogenlaan 109 1970 Wezembeek-Oppem 
230 Fyfe Florence J. Deschuyffeleerdreef 20 1780 Wemmel 
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231 Gabriel Bruno Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel 
232 Gabriels Catherine P. Remekerstraat 15 1780 Wemmel 
233 Galos Treneusz J. Bogemansstraat 229 1780 Wemmel 
234 Galos Dorota J. Bogemansstraat 229 1780 Wemmel 
235 Garcia Pedroz Flora Sterstraat 12 1620 Drogenbos 
236 Geide Caro Mayonga Ana Steenweg naar Brussel 79 1780 Wemmel 
237 Georis Marie-Pierre Jules Adantstraat 146 1950 Kraainem 
238 Gerome Joelle E. Van Elewijckstraat 19 1780 Wemmel 
239 Gibello-Seco Alain Sterstraat 12 1620 Drogenbos 
240 Gilard Isabelle Koningin Astridlaan 170 A 1950 Kraainem 
241 Gillardin Christine Steenweg op Mechelen 263 1970 Wezembeek-Oppem 
242 Gillisen Patricia Elst 13 1620 Drogenbos 
243 Ginefra Roberto Grote Baan 89 1620 Drogenbos 
244 Giuseffa Salomone Jagersweg 79 1780 Wemmel 
245 Gloge Andrea Korenbloemenlaan 31 1640 Sint-Genesius-Rode 
246 Godfroid Béatrice Glycienenlaan 51 1950 Kraainem 
247 Goffin  Sabine Edmond Coppensoord 17 1950 Kraainem 
248 Gogos Theo Winkel 10 1780 Wemmel 
249 Gomez Isabel L. Guyotstraat 60 1780 Wemmel 
250 Gonzalez Gonzalez Daniel Kraaienweg 5 1950 Kraainem 
251 Goomez Mireille Winkel 101 B 1780 Wemmel 
252 Goossens Anne Steenweg naar Brussel 68 1780 Wemmel 
253 Gosuin Julie Kapellelaan 278 1950 Kraainem 
254 Gourari Samia Nerviërslaan 6 1780 Wemmel 
255 Govaerts Pascale Vijverslaan 125 1780 Wemmel 
256 Grabowska Beata Is. Meyskensstraat 30 1780 Wemmel 
257 Grabowski Dariusz Is. Meyskensstraat 30 1780 Wemmel 
258 Graff Claude Anemonenlaan 12 1640 Sint-Genesius-Rode 
259 Grandgagnage Sabine Bloemenhof 8 1640 Sint-Genesius-Rode 
260 Graulich Virginie Hertogenlaan 109 1970 Wezembeek-Oppem 
261 Greban Quentin Molenweg 16 1780 Wemmel 
262 Grilo Frade Marco Dr. H. Folletlaan 195 1780 Wemmel 
263 Gruttadauria Calogerb Zavelberg 11 1780 Wemmel 
264 Guaqueta Audrey Boomgaardstraat 10 1780 Wemmel 
265 Guclu Bayram Koningin Astridlaan 11 1780 Wemmel 
266 Guibello- Secco Alain Sterstraat 12 1620 Drogenbos 
267 Guillemin Christian Winkel 101 B 1780 Wemmel 
268 Habibi Bakhat Molenweg 56 1780 Wemmel 
269 Haijen John Is. Meyskensstraat 12 1780 Wemmel 
270 Hajji Christiane J. De Ridderlaan 86 1780 Wemmel 
271 Hakala Pertti Sint-Pancratiuslaan 37 1950 Kraainem 
272 Hallouz Halima Rode Beukenlaan 8 1780 Wemmel 
273 Hanssens André Dries 94 1780 Wemmel 
274 Harcantuoni Patrizia de Limburg Stirumlaan 239 1780 Wemmel 
275 Harcq Laurence J. Bogemansstraat 166 1780 Wemmel 
276 Hars Olivier Vijverslaan 39 1780 Wemmel 
277 Hassouni Abdellatif Winkel 12 1780 Wemmel 
278 Hatert Vanessa Bergenblokstaat 26 1970 Wezembeek-Oppem 
279 Havaux Olivia J. Bruyndonckxstraat 175 1780 Wemmel 
280 Haxhija Bekim F. Robbrechtsstraat 197 1780 Wemmel 
281 Haxhija Arieta Lt. J. Graffplein 9 1780 Wemmel 
282 Hayek Amal Rassel 20 1780 Wemmel 
283 Hellin Emmanuel Lange Delle 45 1970 Wezembeek-Oppem 
284 Hellinckx Jean-Philippe B. De Craenelaan 6 1780 Wemmel 
285 Hellinckx Christian Steenweg naar Merchtem 251  1780 Wemmel 
286 Hennico Sophie Dijck 28 1780 Wemmel 
287 Henroye Vincent Obberg 90 1780 Wemmel 
288 Hensmans Michel Lindestraat 76 1640 Sint-Genesius-Rode 
289 Henzen Marc Edmond Coppensoord 15 1950 Kraainem 
290 Heraly Christine Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel 
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291 Herbillon Pascale Is. Meyskensstraat 89 1780 Wemmel 
292 Herculina de Avila Remels Similiana Kerkstraat 50 1620 Drogenbos 
293 Herfs Nancy de Limburg Stirumlaan 246 1780 Wemmel 
294 Hesham Faiek  Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel 
295 Hilberg Ilona Diepestraat 45 1780 Wemmel 
296 Hollay Michel Guido Gezellestraat 25 1780 Wemmel 
297 Hopman Béatrice Neerhoflaan 9 1780 Wemmel 
298 Hopman-Arloing Béatrice Neerhoflaan 9 1780 Wemmel 
299 Horvath-Bailleul Catherine Boomgaardstraat 27 1950 Kraainem 
300 Hottois Stéphanie J. De Ridderlaan 81 1780 Wemmel 
301 Houmid Bennans Maurad E. Van Elewijckstraat 74 1780 Wemmel 
302 Houot Benoît Warandeberg 54 A 1970 Wezembeek-Oppem 
303 Hubert Francis Berkenhof 11 1970 Wezembeek-Oppem 
304 Hubin Dominique Van Eycklaan 6 1780 Wemmel 
305 Huez Patrick Jules Adantstraat 146 1950 Kraainem 
306 Hulsman Marika Bosstraat 35 1950 Kraainem 
307 Husi Aurela Kam 51 1780 Wemmel 
308 Huvelle Aline Koningin Astridlaan 16 1950 Kraainem 
309 Hynde Erkadi Dijck 32 1780 Wemmel 
310 Ibeski Emine Kpt. R. Wouterslaan 2 1780 Wemmel 
311 Ibrir Faiza Kaasmarkt 15 1780 Wemmel 
312 Isomongoli Baloma Kam 77 1780 Wemmel 
313 Isomongoli Balona Kam 72 1780 Wemmel 
314 Jeanjean François Kaasmarkt 18 1780 Wemmel 
315 Jebari Lottra L. Vanderzijpenstraat  1780 Wemmel 
316 Jeddi Mimoun Windberg 282 1780 Wemmel 
317 Jerome Jean-Michel Grasmussenlaan 6 1950 Kraainem 
318 Jomah Emmanuel Koning Leopold III-laan 38 1780 Wemmel 
319 Joreau Jean-Michel Stokkelstraat 17 1950 Kraainem 
320 Josephy  Fabienne Rassel 19 1780 Wemmel 
321 Kabisha Musambi Kaasmarkt 59 1780 Wemmel 
322 Kahambu Matabishi Steenweg naar Brussel 300 1780 Wemmel 
323 Kapongo Kanku Steenweg naar Brussel 300 1780 Wemmel 
324 Kapoor Gurminder H. De Molstraat 52 1780 Wemmel 
325 Kassimi Chakib Kerkstraat 61 1620 Drogenbos 
326 Kayembe Emmanuel Is. Meyskensstraat 170 1780 Wemmel 
327 Keller  Bernard H. De Keersmaekerlaan 37 1780 Wemmel 
328 Keusters Damien Zwanenlaan 39 1640 Sint-Genesius-Rode 
329 Khanlou Karim E. Van Elewijckstraat 54 1780 Wemmel 
330 Kiliwatch Gois Steenweg naar Merchtem 39 1780 Wemmel 
331 Kimoto Kayukwa L. Vander Zijpenstraat 29 1780 Wemmel 
332 Kips Béatrice Winkel 66 1780 Wemmel 
333 Kohl Gérald J. Bruyndonckxstraat 137 1780 Wemmel 
334 Komlear Ian de Limburg Stirumlaan 1780 Wemmel 
335 Kon-A-Mawau Sylvie E. Van Elewijckstraat 36 1780 Wemmel 
336 Kostanian Nonna Koningin Astridlaan 13 1780 Wemmel 
337 Krouss Onnick J. Deschuyffeleerdreef 7 1780 Wemmel 
338 Laaz Mostafa Dijck 32 1780 Wemmel 
339 Laazizi Chakir Eburonenlaan 2 1780 Wemmel 
340 Labalue Serge E. Van Elewijckstraat 19 1780 Wemmel 
341 Lacroix Hugues J. Bogemansstraat 179 1780 Wemmel 
342 Ladia Alexia Stijn Streuvelslaan 20 1780 Wemmel 
343 Lahaye Geneviève E. Van Elewijckstraat 54 1780 Wemmel 
344 Lait Naziha P. Vertongenstraat 86 1780 Wemmel 
345 Lamarti Awatif Leeuwerikenlaan 61 1780 Wemmel 
346 Lambotte Axelle Korenbloemenlaan 37 1640 Sint-Genesius-Rode 
347 Lamrabti Smahane Ban Eiklaan 13 1970 Wezembeek-Oppem 
348 Larbuisson Alexandra Priorijstraat 79 1640 Sint-Genesius-Rode 
349 Lassus Laurent Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel 
350 Laurent Jean-Yves Astridlaan 51 B 1640 Sint-Genesius-Rode 
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351 Laveine Leslie E. Verhaerenlaan 7 1780 Wemmel 
352 Leal de Carvalho Esmeralda Is. Meyskensstraat 70 1780 Wemmel 
353 Leamont Michel H. Verrieststraat 19 1780 Wemmel 
354 Lefort Joelle B. De Craenelaan 6 1780 Wemmel 
355 Lefort Luc Vijverslaan 159 1780 Wemmel 
356 Legros Isabelle de Limburg Stirumlaan 151 1780 Wemmel 
357 Lejeune Florence Parklaan 30 1780 Wemmel 
358 Lekine Benoît Stijn Streuvelslaan 20 1780 Wemmel 
359 Lelij Gregory Steenweg naar Merchtem 197 1780 Wemmel 
360 Leloux Jean-Marc J. De Ridderlaan 97 1780 Wemmel 
361 Lemaire Anne Kerkstraat 23 1780 Wemmel 
362 Leveque Daphné Kuikenstraat 25 1620 Drogenbos 
363 Leyman  Virginie de Limburg Stirumlaan 221 1780 Wemmel 
364 Liégeois Laurence F. Robbrechtsstraat 37 1780 Wemmel 
365 Lobos Edouard Is. Meyskensstraat 70 1780 Wemmel 
366 Lody Bingone Basele St. Rochusplein 313 1780 Wemmel 
367 Lonia Bosembe E. Van Elewijckstraat 36 1780 Wemmel 
368 Lopez Hesas Steenweg naar Merchtem 270 1780 Wemmel 
369 Machado Filipe Wauterbos 71 1640 Sint-Genesius-Rode 
370 Mancin Liliana Steenweg naar Grote Hut 39 1640 Sint-Genesius-Rode 
371 Mansvelt John-Gerald Sint-Jorisoord 5 1970 Wezembeek-Oppem 
372 Markesis Benoît Annecylaan 9 1950 Kraainem 
373 Martens Noelle Grote Baan 225 1620 Drogenbos 
374 Martin Karine Steenweg naar Brussel 272 1780 Wemmel 
375 Martinez Vergara Marianella Karel Verhaegenlaan 44 1950 Kraainem 
376 Martino Humberto Steenweg naar Merchtem 315 1780 Wemmel 
377 Marut Jean-Michael Kouter 3 1780 Wemmel 
378 Marwan Nasser Steenweg naar Brussel 272 1780 Wemmel 
379 Mayuma Kola Nerviërslaan 50 1780 Wemmel 
380 Mckean Alisa Koningin Astridlaan 429 1950 Kraainem 
381 Meersman Dominique Rassel 99 1780 Wemmel 
382 Meersseman Catherine Capucienenlaan 49 1950 Kraainem 
383 Mehessen Janila Koning Leopold III-laan 13 1780 Wemmel 
384 Mekkaoui Souad J. Bogemansstraat 149 1780 Wemmel 
385 Mellouk El Houssine Is. Meyskensstraat 153 1780 Wemmel 
386 Melloul Agnes Armand Fortonlaan 34 1950 Kraainem 
387 Mentor Askaj E. Van Elewijckstraat 45 1780 Wemmel 
388 Mercier Dorine J. Vander Vekenstraat 191 1780 Wemmel 
389 Mercier Marcel de Limburg Stirumlaan 186 1780 Wemmel 
390 Merere Ingrid Markt 17 1780 Wemmel 
391 Mertens Roger J. Bruyndonckxstraat 6 1780 Wemmel 
392 Merzouri Rastan L. Guyotstraat 47 1780 Wemmel 
393 Mesas Fernandez Jessika Steenweg naar Brussel 84 1780 Wemmel 
394 Messaouidi Fatima H. De Molstraat 18 1780 Wemmel 
395 Metais  Vanessa Vijverslaan 81 1780 Wemmel 
396 Meuwissen Sylvie Krekelendries 1 B 1620 Drogenbos 
397 Miekiszewska Katarzyna J. Bruyndonckxstraat 82 1780 Wemmel 
398 Mier Perez Ramon F. Robbrechtsstraat 181 1780 Wemmel 
399 Mihoub Chettouane J. De Ridderlaan 52 1780 Wemmel 
400 Milazim Fida Maalbeeklaan 10 1780 Wemmel 
401 Minguet Sophie Vijverslaan 142 1780 Wemmel 
402 Mjeku Clara Alboom 17 1780 Wemmel 
403 Mochkov Alexei P. Vertongenstraat 83 1780 Wemmel 
404 Moheri Matraji Steenweg naar Merchtem 142 1780 Wemmel 
405 Monseux Pierre F. Robbrechtsstraat 37 1780 Wemmel 
406 Mooney Glen E. Verhaerenlaan 4 1780 Wemmel 
407 Moreau Philippe Markt 52 1780 Wemmel 
408 Morel Bénédicte St. Rochusplein 10 1780 Wemmel 
409 Moriau Muriel J. Bogemansstraat 160 1780 Wemmel 
410 Morlot Sandrine P. Remekerstraat 25 1780 Wemmel 
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411 Motricz Nathalie Speltveld 16 1970 Wezembeek-Oppem 
412 Mouche Marie-Thérèse Is. Meyskensstraat 153 1780 Wemmel 
413 Moyen  Didier Obberg 168 1780 Wemmel 
414 Mrad Hanan Koning Leopold III-laan 38 1780 Wemmel 
415 Mroue Monked de Limburg Stirumlaan 200 1780 Wemmel 
416 Msimba Mgoma Steenweg naar Brussel 259 1780 Wemmel 
417 Muller Regula Koningin Astridlaan 164 1950 Kraainem 
418 Munyampara Jérome Nerviërslaan 31 1780 Wemmel 
419 Munyampara Mureiia Nerviërslaan 31 1780 Wemmel 
420 Musnaoui Nizare Windberg 299 1780 Wemmel 
421 Musto  Ruiterweg 24 1780 Wemmel 
422 Nadi Mohammed Yassine Sterstraat 55 1620 Drogenbos 
423 Nalayeumseire Constance Boomgaardstraat 27 1780 Wemmel 
424 Nameche Jean-Francois Reigerslaan 5 1780 Wemmel 
425 Nanson Sandy Windberg 300 1780 Wemmel 
426 Narrenberg Laurence Boomkwekerijstraat 8 1640 Sint-Genesius-Rode 
427 Nassima Ahmed Fleurbeekstraat 24 1620 Drogenbos 
428 Nassrallah Hoda Romeinse Steenweg 748 1780 Wemmel 
429 Nejjari Hanan J. Bruyndonckxstraat 10 1780 Wemmel 
430 Nestman Pawee Steenweg naar Merchtem 140 1780 Wemmel 
431 Nestman Eva Steenweg naar Merchtem 140 1780 Wemmel 
432 Nguyen Phnoc-Dien Kaasmarkt 151 1780 Wemmel 
433 Niewinska Ewa Lt. J. Graffplein 10 1780 Wemmel 
434 Nile Eric Begoniaslaan 2 1950 Kraainem 
435 Nocera  Rita Vijverslaan 148 1780 Wemmel 
436 Noltincx Didier Obberg 154 1780 Wemmel 
437 Nyabokongo Jeannine Romeinse Steenweg 748 1780 Wemmel 
438 Nyssen Alex Sijsjeslaan 20 1950 Kraainem 
439 Nzabiya Bewadis J. De Ridderlaan 52 1780 Wemmel 
440 Oponska Renata Steenweg naar Brussel 47 1780 Wemmel 
441 Oponski Mariusz Steenweg naar Brussel 47 1780 Wemmel 
442 Ory Catherine Marie Collartstraat 126 1620 Drogenbos 
443 Ouali-Dada Reda Zonneboslaan 14 1950 Kraainem 
444 Ouhida Bennacer Diepestraat 104 1780 Wemmel 
445 Paillion Claire Zalighedenlaan 13 1780 Wemmel 
446 Palombo Nora Sneeuwklokjeslaan 4 1640 Sint-Genesius-Rode 
447 Paluk Mélanie Is. Meyskensstraat 198 1780 Wemmel 
448 Panadero Alcaraz Jose Vijverslaan 81 1780 Wemmel 
449 Paquet Laurence Anemonenlaan 12 1640 Sint-Genesius-Rode 
450 Parent Francois Josef Van Elewijckstraat 44 1853 Grimbergen 
451 Parent Isabelle de Limburg Stirumlaan 186 1780 Wemmel 
452 Peeters Eric de Grunnelaan 146 1970 Wezembeek-Oppem 
453 Perdaens Frédéric Marie Collartstraat 126 1620 Drogenbos 
454 Pereira Sandra H. De Molstraat 52 1780 Wemmel 
455 Perez Noricya Maria P. De Waetstraat 37 1780 Wemmel 
456 Perreault Roy E. Verhaerenlaan 4 1780 Wemmel 
457 Petre Bruno Koningin Astridlaan 170 A 1950 Kraainem 
458 Philippe Isabelle Steenweg naar Brussel 114 1780 Wemmel 
459 Pigeon Stéphanie Beekstraat 129 A 1970 Wezembeek-Oppem 
460 Pillaert Laurent Is. Meyskensstraat 89 1780 Wemmel 
461 Piotrowski Robert Winkel 93 1780 Wemmel 
462 Piret Grégoire Edmond Coppensoord 17 1950 Kraainem 
463 Piron Séverine Steenweg naar Merchtem 197 1780 Wemmel 
464 Polanco Jardel Matias Hertogenlaan 118 1970 Wezembeek-Oppem 
465 Poortman Yvan Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel 
466 Poortman Tihange Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel 
467 Popas Eftimia A. De Boecklaan 24 1780 Wemmel 
468 Prunier Emmanuelle J. Bogemansstraat 179 B 1780 Wemmel 
469 Puletto Giuseppe Panoramastraat 36 1780 Wemmel 
470 Putz Emmanuel de Limburg Stirumlaan 79 1780 Wemmel 
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471 Putz Emmanuel de Limburg Stirumlaan 79 1780 Wemmel 
472 Pyck Rudy P. De Waetstraat 37 1780 Wemmel 
473 Quinaux Vinciane Guido Gezellestraat 25 1780 Wemmel 
474 Quintana Francisco J. Vander Vekenstraat 191 1780 Wemmel 
475 Rachedi-Schaeff Nadia Sint-Rochusoord 7 1970 Wezembeek-Oppem 
476 Raffoul Ralph Haagdoornlaan 21 1780 Wemmel 
477 Rahmouni Adil Steenweg naar Brussel 264 1780 Wemmel 
478 Ralet Caroline Amédé Brackestraat 51 1950 Kraainem 
479 Ramazami Mateleka Nyota-Veronique J. De Ridderlaan 43 1780 Wemmel 
480 Ramirez Flores Frédéric Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel 
481 Ranson Anne de Limburg Stirumlaan 190 1780 Wemmel 
482 Rasoanasolo Landinirina de Grunnelaan 146 1970 Wezembeek-Oppem 
483 Ravez Christel Brabants Dal 49 1780 Wemmel 
484 Regragui Naima J. De Ridderlaan 65 1780 Wemmel 
485 Remels Yves Kerkstraat 50 1780 Wemmel 
486 Renders Yves Brouwerijstraat 154 1620 Drogenbos 
487 Rochette Catherine Nerviërslaan 14 1780 Wemmel 
488 Roger Amélie Viooltjeslaan 15 1970 Wezembeek-Oppem 
489 Rolland Nancy Vanderzijpenstraat 16 1780 Wemmel 
490 Roobaert Thierry Wauterbos 25 1640 Sint-Genesius-Rode 
491 Roosemont Caroline J. De Ridderlaan 86 1780 Wemmel 
492 Roumou Mazen Koningin Astridlaan 168 1780 Wemmel 
493 Ruelle Valery Parklaan 30 1780 Wemmel 
494 Sadiki Nadra J. Vander Vekenstraat 14 1780 Wemmel 
495 Sambyn Valérie Beukenstraat 7 1630 Linkebeek 
496 Samsatli Tsampila P. Remekerstraat 18 1780 Wemmel 
497 Samsatli Fabian P. Remekerstraat 18 1780 Wemmel 
498 Samyn Laurent de Limburg Stirumlaan 145 1780 Wemmel 
499 Sapart Bruno Speltveld 16 1970 Wezembeek-Oppem 
500 Sarzedas Hannah Jozef Van Hovestraat 9 1950 Kraainem 
501 Sassi Lahnef Is. Meyskensstraat 50 1780 Wemmel 
502 Saunders Fabienne P. Lauwersstraat 31 1780 Wemmel 
503 Scaillet Sonia Zijp 35 1780 Wemmel 
504 Schweicher Corinne Korenbloemenlaan 11 1640 Sint-Genesius-Rode 
505 Schyns Hervé Steenweg naar Brussel 95 1780 Wemmel 
506 Scuvee Michael Koningin Astridlaan 178 1780 Wemmel 
507 Sedrini Slim Kaasmarkt 10 1780 Wemmel 
508 Sekhara Taujeb Rode Beukenlaan 8 1780 Wemmel 
509 Semeraro Angela Hubert Verbomenstraat 9 1970 Wezembeek-Oppem 
510 Sempo Sylvie S. Morselaan 37 1780 Wemmel 
511 Senn Stéphanie P. De Waetstraat 13 1780 Wemmel 
512 Servranckx Alain Steenweg naar Grote Hut 39 1640 Sint-Genesius-Rode 
513 Siham Amellal Koningin Astridlaan 172 1780 Wemmel 
514 Singer Stéphanie Langestraat 11 1620 Drogenbos 
515 Singy Stéphanie Langestraat 11 1620 Drogenbos 
516 Smaelen Emmanuel Jozef Van Hovestraat 94 B 1950 Kraainem 
517 Snoers Valérie F. Robbrechtsstraat 47 1780 Wemmel 
518 Sonnet Daniela Romeinse Steenweg 840 1780 Wemmel 
519 Sonnet Arnaud Romeinse Steenweg 840 1780 Wemmel 
520 Souidi Brahuin Steenweg naar Merchtem 247 1780 Wemmel 
521 Souri Nora Marie Collartstraat 52 1620 Drogenbos 
522 Sparynska Tetyana Wilgengaarde 9 1950 Kraainem 
523 Spelmans Isabelle Steenweg naar Merchtem 251 1780 Wemmel 
524 Spiridon Cristina Langestraat 342 1620 Drogenbos 
525 Sposato Roberto A. De Boecklaan 35 1780 Wemmel 
526 Stainier Caroline Van Eycklaan 6 1780 Wemmel 
527 Stasse Emilie Obberg 168 1780 Wemmel 
528 Stepanouska Anita Langestraat 70 1620 Drogenbos 
529 Steve Rosa Brueghellaan 5 1970 Wezembeek-Oppem 
530 Stevens Kathleen Rode Beukenlaan 2 1780 Wemmel 
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531 Suykerbuyck Sandrine L. Guyotstraat 44 1780 Wemmel 
532 Surocaj Arben P. Vertongenstraat 105 1780 Wemmel 
533 Szeles Pascal J. Bogemansstraat 166 1780 Wemmel 
534 Talay Sükrü Winkel 71 A 1780 Wemmel 
535 Talay Hazme Nerviërslaan 50 1780 Wemmel 
536 Tamditi Wadine E. Van Elewijckstraat 55 1780 Wemmel 
537 Tegazzini Antonio Steenweg naar Merchtem 270 1780 Wemmel 
538 Thgocharidis Eva A. De Boecklaan 35 1780 Wemmel 
539 Thomas Christine Willem Bernardstraat 7 1780 Wemmel 
540 Thomas Benoît J. Bogemansstraat 7 1780 Wemmel 
541 Thyssens Arlette Lindestraat 76 1640 Sint-Genesius-Rode 
542 Tihange Fabienne Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel 
543 Tohcha Rachida Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel 
544 Tomson Philippe Vredeplaats 6 1950 Kraainem 
545 Traore Fatoumata Nathalie A. Verhasseltstraat 34 1780 Wemmel 
546 Troch Olivier Guido Gezellestraat 36 1780 Wemmel 
547 Trullemans Dominique Steenweg naar Brussel 264 1780 Wemmel 
548 Ulrichs Muriel Nerviërslaan 16 1780 Wemmel 
549 Unal Ali-Osman Zijp 90 1780 Wemmel 
550 Unal Zehra Zijp 86 1780 Wemmel 
551 Unal Arife Zijp 88 1780 Wemmel 
552 Unal Mustafa Zijp 88 1780 Wemmel 
553 Uytters Véronique Lange Delle 45 1970 Wezembeek-Oppem 
554 Vacca Philippe S. Morselaan 37 1780 Wemmel 
555 Valazero Cristobal Sterstraat 63 1620 Drogenbos 
556 Van Achter Michel Lindendreef 32 1780 Wemmel 
557 Van Aelst Nancy Hertogenlaan 118 1780 Wemmel 
558 Van Aubel Anne Annecylaan 9 1950 Kraainem 
559 Van Bastelaere Laetitia Diepestraat 22 1780 Wemmel 
560 Van Bellingen Laurence Dries 22 1780 Wemmel 
561 Van Bellingen Isabelle Dr. H. Folletlaan 208 1780 Wemmel 
562 Van Bever Valérie Winkel 18 1780 Wemmel 
563 Van Campenhout Patrick Steenweg naar Merchtem 323 1780 Wemmel 
564 Van Cutsem Patricia P. Vertongenstraat 60 1780 Wemmel 
565 Van Daele Josiane Koning Albert I-laan 69 1780 Wemmel 
566 Van De Maele Carol Steenweg naar Brussel 312 1780 Wemmel 
567 Van De Perre Vincent J. De Ridderlaan 24 1780 Wemmel 
568 Van Doorsselaer Corinne P. De Waetstraat 6 1780 Wemmel 
569 Van Eeckhout Gaelle Eburonenlaan 11 1780 Wemmel 
570 Van Frachen Béatrice Bosch 150 1780 Wemmel 
571 Van Glabeke Rose Bellemansheide 100 1640 Sint-Genesius-Rode 
572 Van Hemelryck Francoise Glycienenlaan 35 1950 Kraainem 
573 Van Male Baudouin Koningin Astridlaan 35 1950 Kraainem 
574 Van Muysen Myriam Lt. J. Graffplein 3 1780 Wemmel 
575 Van Wassenhove Nicole L. Braillelaan 2 1780 Wemmel 
576 Vanden Broeck Nathalie Steenweg naar Brussel 70 1780 Wemmel 
577 Vandenhaute Didier Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel 
578 Vandevoorde Valérie Sint-Pancratiuslaan 21 1950 Kraainem 
579 Vandewalle Francis J. De Ridderlaan 106 1780 Wemmel 
580 Vandeweyer Delphine Bellemansheide 100 1640 Sint-Genesius-Rode 
581 Vanhaelen Stéphanie Diepestraat 22 1780 Wemmel 
582 Vanhimbeeck Nathalie Steenweg naar Merchtem 127 1780 Wemmel 
583 Vanhove Bernard Dr. H. Folletlaan 171 1780 Wemmel 
584 Vankiel Véronique Jozef Van Hovestraat 19 1950 Kraainem 
585 Vansnick Nathalie Steenweg naar Merchtem 185 1780 Wemmel 
586 Vantorre Lucas Korenbloemenlaan 37 1640 Sint-Genesius-Rode 
587 Veiland Stephan de Limburg Stirumlaan 170 1780 Wemmel 
588 Veloso Duarte Maria Nerviërslaan 13 1780 Wemmel 
589 Verbert Michel J. De Ridderlaan 65 1780 Wemmel 
590 Verlinden Michel Steenweg naar Merchtem 127 1780 Wemmel 
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591 Vernier Franck Nieuwstraat 64 1620 Drogenbos 
592 Vervloet Christian Schoolstraat 7 1780 Wemmel 
593 Viellevoye Christine Nerviërslaan 10 1780 Wemmel 
594 Vierenddeels Aurore Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel 
595 Vincent Paul Vijverslaan 182 1780 Wemmel 
596 Visart de Bocarmé Joelle J. Bogemansstraat 90 1780 Wemmel 
597 Visoqi Esad Nerviërslaan 111 1780 Wemmel 
598 Volpe Grazia Grote Baan 156 1620 Drogenbos 
599 Voordecker Daniel Lt. J. Graffplein 3 1780 Wemmel 
600 Vrebosch Freddy Diepestraat 22 1780 Wemmel 
601 Vu Thi  Quyen Schoolstraat 7 1780 Wemmel 
602 Vydt Valerie P. De Waetstraat 36 1780 Wemmel 
603 Walter Christian Charles De Costerlaan 8 1780 Wemmel 
604 Wampach Veronique J. Deschuyffeleerdreef 61 1780 Wemmel 
605 Wanlin Audrey Vosberg 66 1970 Wezembeek-Oppem 
606 Wasmes Carine Steenweg naar Merchtem 323 1780 Wemmel 
607 Waterplas Stephane Kasteelstraat 52 1620 Drogenbos 
608 Watticant Marianne J. De Ridderlaan 97 1780 Wemmel 
609 Wauters Vanessa de Limburg Stirumlaan 205 1780 Wemmel 
610 Wautot Francis Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel 
611 Wilkin Mathieu H. De Molstraat 44 1780 Wemmel 
612 Willam Jacqueline Diepestraat 22 1780 Wemmel 
613 Willame Olivier de Limburg Stirumlaan 246 1780 Wemmel 
614 Willems Philippe A. Burvenichlaan 5 1780 Wemmel 
615 Willocx Paul Louis Marcelisstraat 60 1970 Wezembeek-Oppem 
616 Wilson Sandrine Honnekinberg 14 1950 Kraainem 
617 Wince Isabelle G. Van Campenhoutstraat 45 1780 Wemmel 
618 Wolter Fabien Neerhoflaan 21 1780 Wemmel 
619 Wolter Mouche Neerhoflaan 21 1780 Wemmel 
620 Wuyts Joelle J. De Ridderlaan 106 1780 Wemmel 
621 Xiuyue Chen de Limburg Stirumlaan 161 1780 Wemmel 
622 Yarroum Rachida Amédé Brackestraat 71 1950 Kraainem 
623 Yayouss Samira L. Guyotstraat 21 1780 Wemmel 
624 Zaccaria Calogero Grote Baan 168 1620 Drogenbos 
625 Zejnelovska Kujtime Steenweg naar Merchtem 162 1780 Wemmel 
626 Zejnelovski Bedzet Kam 51 1780 Wemmel 
627 Zenein Isabel Wauterbos 71 1640 Sint-Genesius-Rode 
628 Zerhouni Naima P. Lauwersstraat 38 1780 Wemmel 
629 Zicot Jean-Paul Dr. H. Folletlaan 5 1780 Wemmel 
630 Zingir Zeliha Zwaluwenlaan 10 1780 Wemmel 
631 Zoda Valérie H. Verrieststraat 4 1780 Wemmel 
632 Zrihen Mardochee Korenbloemenlaan 11 1640 Sint-Genesius-Rode 
633 Zucchi Lucia Pr. J. Charlottelaan 4 1780 Wemmel 
 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 februari 2010, is een vordering tot 
schorsing ingesteld van hetzelfde decreet door : 
 

1 Asselman Christiane rue Saint Germain 12 1410 Waterloo 
2 Bernard Corinne Bosstraat 109 1702 Dilbeek 
3 Boogaerts Geneviève Edouard Speeckaertlaan 47 1200 Brussel 
4 Brochier Jean Kapellelaan 22 1950 Kraainem 
5 Bruynseels Chris Diongrestraat 1 1080 Brussel 
6 Cabaux Annie rue de la Maillebotte 63 A 1400 Nijvel 
7 Calmey Arianne Edouard Speeckaertlaan 116 1200 Brussel 
8 Cloetens Marianne Keistraat 2 3078 Meerbeek 
9 Coeckelberghs Valérie P. Vertongenstraat 87 1780 Wemmel 

10 David  Mélanie Lange Eikstraat 5 1970 Wezembeek-Oppem 
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11 De Fru Delphine rue Saint Saens 18 1420 Eigenbrakel 
12 De Ridder Orlette Nerviërslaan 36 1780 Wemmel 
13 De Wagheneire Corinne Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel 
14 De Wine  Valery L. Vander Zijpenstraat 48 A 1780 Wemmel 
15 Decorte Jacqueline Doornlarenhoofdstraat 8 1640 Sint-Genesius-Rode 
16 Delferriere  Joelle de Limburg Stirumlaan 41 1780 Wemmel 
17 Delmoitie Sophie Lavendelerf 1 1640 Sint-Genesius-Rode 
18 Deroover  Josiane rue Seutin 17 1440 Woutersbrakel 
19 Dupont  Dominique Heilig Hartlaan 67 1090 Brussel 
20 Dupont  Marielle Zikkelstraat 4 1970 Wezembeek-Oppem 
21 Fabri d'Enneilles Cécile Lindenlaan 50 1640 Sint-Genesius-Rode 
22 Farcy  Isabelle François Gaystraat 91 1150 Brussel 
23 Goffinet Béatrice rue Croisissart 21 7911 Frasnes-lez-Anvaing 
24 Goossens Ingrid Gergelstraat 72 1970 Wezembeek-Oppem 
25 Guillet Anne Pastoor Bolsstraat 138 1652 Alsemberg 
26 Gysemans Liliane Winkelveldstraat 31 1800 Vilvoorde 
27 Henderickx Fabienne rue Banterlez 19 1470 Baisy-Thy 
28 Herman Myriam Sterstraat 70 1620 Drogenbos 
29 Hoessels Véronique Hertogendreef 72 1170 Brussel 
30 Holemans Yasmina Lombardsijdestraat 162 1120 Brussel 
31 Hoste Cécile Damstraat 33 8630 Houtem 
32 Hurreau Jocelyne Leuvensesteenweg 2 3080 Tervuren 
33 Jacqmain Magali Is. Meyskensstraat 18 1780 Wemmel 
34 Jacquet Martine G. Gezellestraat 34 1780 Wemmel 
35 Lemaire Christine Chemin des Postes 146 1410 Waterloo 
36 Moulaert Micheline Steenweg naar Halle 269 1652 Alsemberg 
37 Orbaen Ingrid Elisabethlaan 58 1970 Wezembeek-Oppem 
38 Piret Sylvie Ronkel 98 1780 Wemmel 
39 Poisson Muriel Grimbergsesteenweg 144 A 1800 Vilvoorde 
40 Rijmenams Stephan Azaleastraat 9 1800 Vilvoorde 
41 Rys Noel Zijp 101  1780 Wemmel 
42 Sadin Robert Zoniënwoudlaan 42  1640 Sint-Genesius-Rode 
43 Schools Corinne rue des Fonds Pécriaux 24 7170 La Hestre 
44 Souday Francoise rue de Samme 160 1460 Itter 
45 Thielemans Brigitte Middelgracht 3 1785 Merchtem 
46 Timmermans Laetitia Schoolstraat 26 1780 Wemmel 
47 Vancompernolle Jean Kam 71 1780 Wemmel 
48 Vanhaute Cécile L. Vander Zijpenstraat 48 1780 Wemmel 
49 Vanwichelen Bernadette Langestraat 156 9473 Welle 
50 Vercheval Véronique avenue des Jonquilles 22 1300 Limal 
51 Vinette Marc Keistraat 8 3078 Meerbeek 
52 Waefelaer Martine Parklaan 28 1780 Wemmel 
53 Wyeme Nadine Krechtenbroeklaan 23 A 1640 Sint-Genesius-Rode 
 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2010, is een vordering tot 
schorsing ingesteld van hetzelfde decreet door de gemeenten Linkebeek, Wezembeek-Oppem, 
Drogenbos, Kraainem, Wemmel en Sint-Genesius-Rode. 
 
 Bij dezelfde verzoekschriften vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging 
van hetzelfde decreet. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4877, 4879 en 4882 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
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 Bij beschikking van 2 maart 2010 heeft het Hof de terechtzitting bepaald op 24 maart 
2010 na de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 bedoelde overheden te 
hebben uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in de vorm van een memorie, 
uiterlijk op 18 maart 2010 ter griffie neer te leggen en een afschrift ervan binnen dezelfde 
termijn aan de verzoekende partijen over te zenden. 
 
 De voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Regering 
hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. G. Gosselin, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. F. Tulkens en Mr. N. Bonbled, advocaten bij de balie te Brussel, voor de voorzitter 
van het Parlement van de Franse Gemeenschap; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Op grond van artikel 7, § 3, B, van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken moet het kleuteronderwijs en het lager onderwijs in de zes randgemeenten in het Frans worden 
verstrekt wanneer zestien gezinshoofden die in die gemeenten verblijf houden daarom verzoeken, en al bijna 
vijftig jaar lang wordt in die gemeenten Franstalig onderwijs verstrekt. 
 
 Hoewel de Franstalige scholen in de randgemeenten vanuit administratief oogpunt afhangen van de 
Vlaamse overheid, is de pedagogische inspectie van die scholen krachtens artikel 5 van de bijzondere wet van 
21 juli 1971 altijd in het Frans uitgevoerd door Franstalige inspecteurs, aangezien die scholen een Franstalig 
onderwijs verstrekken dat steunt op de door de Franse Gemeenschap vastgestelde eindtermen. Tot nu toe 
gebeurde de inspectie van de Franstalige inrichtingen in de randgemeenten door de inspecteurs van de 
geografische sectoren die aan de betrokken gemeenten grenzen, op basis van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 8 maart 2007. 
 
 A.2.  Het bestreden decreet, dat spoedeisend is aangenomen na drie belangenconflictprocedures, 
respectievelijk ingesteld door het Parlement van de Franse Gemeenschap, door de algemene vergadering van de 
Franse Gemeenschapscommissie en door het Waals Parlement, heeft tot doel aan die situatie een einde te maken, 
teneinde het debat te « verduidelijken » over de toepassing van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 
van de Vlaamse Gemeenschap op de scholen die Franstalig onderwijs verstrekken in het Nederlandse taalgebied. 
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 A.3.  De verzoekers vorderen de vernietiging en de schorsing van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 23 oktober 2009, met toepassing van artikel 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen. Zij zijn van mening dat het bestreden decreet, door de doelstellingen, de 
leerplannen en de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing te verklaren op de Franstalige scholen 
in de randgemeenten, afbreuk doet aan de « bestaande garanties » die de Franstaligen in die gemeenten genieten 
en die beschermd worden door artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 
 
 A.4.  Doordat hun vordering tot schorsing is gegrond op artikel 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, herinneren de verzoekers eraan dat zij het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet moeten 
aantonen, maar alleen het ernstige karakter van het middel dat is afgeleid uit de schending van artikel 16bis van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 Het Hof heeft in zijn arrest nr. 35/2004 geoordeeld dat die versoepeling van de procedure met het oog op 
een schorsing niet in strijd was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.5.1.  De verzoekers in de zaak nr. 4877 zijn 633 ouders van kinderen die onderwijs volgen in Franstalige 
scholen in de randgemeenten; zij zijn allen gedomicilieerd in één van die gemeenten. Zij zijn van mening dat het 
bestreden decreet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de regeling van het Franstalige onderwijs zoals het 
nu in de randgemeenten wordt ingericht, gecontroleerd en uitgevoerd, terwijl de verzoekers precies rekening 
houdend met die regeling ervoor hebben gekozen hun kinderen in die scholen onderwijs te laten volgen. 
 
 Doordat het bestreden decreet inhoudt dat de scholen voortaan alleen nog zullen kunnen worden erkend 
indien zij de controle van de onderwijsinspectie door Nederlandstalige inspecteurs mogelijk maken, een door de 
Vlaamse Regering goedgekeurd leerplan toepassen en een beleidscontract sluiten met een Nederlandstalig 
onderwijscentrum, heeft het tot gevolg dat, indien die vereisten niet worden nageleefd, de Franstalige scholen in 
de randgemeenten, bij ontstentenis van een erkenning, niet langer gefinancierd noch gesubsidieerd zullen worden 
en derhalve ertoe veroordeeld zullen zijn te verdwijnen. 
 
 A.5.2.  De verzoekers in de zaak nr. 4877, die de rechtstreekse adressaten zijn van de taalfaciliteiten die zijn 
toekgekend aan de inwoners van die gemeenten met een bijzonder taalstatuut, die zijn beschermd bij 
artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zijn dus van mening dat zij belang erbij hebben de 
schending aan te voeren van de « bestaande garanties » die het statuut en de taal van de Franstaligen 
beschermen, aangezien het Franstalige onderwijs in de randgemeenten, volgens de uitdrukkelijke wil van de 
wetgever, een regeling van onderwijsbescherming van de minderheden vormde en in die context is bepaald dat 
de pedagogische inspectie van die inrichtingen, gebaseerd op de materies en eindtermen die eigen zijn aan het 
onderwijsstelsel van de Franse Gemeenschap, door Franstalige inspecteurs zou worden uitgevoerd. 
 
 De verzoekers doen dus blijken van het vereiste belang om in rechte te treden, aangezien het bestreden 
decreet de structuur zelf van het onderwijs wijzigt dat de verzoekers vrij hebben gekozen voor hun kinderen, met 
als gevolg dat de pedagogie waarvoor zij hebben geopteerd, niet integraal zal kunnen worden toegepast. 
 
 A.6.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4879 zijn 53 personen die lesgeven in de Franstalige scholen 
in de randgemeenten; sommigen van de verzoekers zijn eveneens gedomicilieerd in die gemeenten en hebben 
kinderen die in die Franstalige scholen onderwijs volgen. Zij zijn van mening dat het bestreden decreet tot 
gevolg heeft hun werkmethode en pedagogische benadering ingrijpend te wijzigen, vermits zij hun onderwijs 
voortaan niet langer zullen moeten doen steunen op de eindtermen en de leerplannen van de Franse 
Gemeenschap, maar op diegene die door de Vlaamse Gemeenschap worden opgelegd. 
 
 Bovendien zullen de verzoekers voortaan niet meer door Franstalige, maar door Nederlandstalige 
inspecteurs worden gecontroleerd; de beoordeling door inspecteurs van een andere taalrol zal dus gevolgen 
kunnen hebben voor de ontwikkeling van de loopbaan van die leerkrachten en dus voor hun bezoldiging, hetgeen 
indruist tegen het volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State in het Europees Recht en het intern recht 
erkende beginsel dat elke beoordeling van een ambtenaar moet gebeuren door een ambtenaar die beschikt over 
een werkelijke kennis van de taal van de ambtenaar, vastgesteld door een examen ad hoc. 
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 De gevolgen van het bestreden decreet voor zowel de persoonlijke als de professionele situatie van de 
verzoekers, verantwoorden bijgevolg hun belang bij het bestrijden van een decreet dat inzake onderwijs is 
aangenomen. 
 
 A.6.2.  Voor het overige, vermits het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 104/2007 heeft aanvaard dat de 
Franse Gemeenschap, die nochtans niet rechtsreeks betrokken was, een schending kon aanvoeren van 
artikel 16bis, kunnen de verzoekers a fortiori een dergelijke schending aanvoeren, daar het bestreden decreet, dat 
gevolgen zal hebben voor de pedagogische inspectie, de leerplannen en de begeleiding van de leerlingen in de 
inrichtingen waarin de verzoekers hun beroep uitoefenen, te dezen rechtreeks op hen betrekking heeft. 
 
 A.7.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4882 zijn de zes randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem), beoogd in artikel 7 van de gecoördineerde 
wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 
 
 Zij zijn van mening dat het bestreden decreet, door de op hun grondgebied gevestigde Franstalige scholen 
te onderwerpen aan de pedagogische inspectie en de leerplannen van de Vlaamse Gemeenschap, tot gevolg heeft 
de regeling van het Franstalige onderwijs zoals het is ingericht, gecontroleerd en uitgevoerd in de Franstalige 
scholen waarvan de verzoekers de inrichtende machten zijn op grond van artikel 7, § 3, B, van de wet van 
2 augustus 1963, ingrijpend zal wijzigen. En in geval van niet-naleving van de bij het bestreden decreet gestelde 
vereisten, zullen de Franstalige scholen van de rand, bij ontstentenis van erkenning, niet langer worden 
gefinancierd noch gesubsidieerd en zouden zij dus ertoe veroordeeld zijn te verdwijnen. 
 
 A.7.2.  De randgemeenten zijn dus van mening dat zij, in hun hoedanigheid van inrichtende macht, belang 
erbij hebben de schending aan te voeren van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, in zoverre 
het bestreden decreet afbreuk doet aan de bestaande garanties inzake de voorwaarden voor de uitoefening van 
het Franstalige onderwijs in de randgemeenten dat die laatstgenoemde moeten inrichten, waarbij het 
Grondwettelijk Hof overigens het belang van de inrichtende machten bij het bestrijden van een decreet dat de 
situatie van de scholen wijzigt, aanvaardt. Ten slotte verwijzen de verzoekers naar het arrest nr. 104/2007 en zijn 
zij van mening dat zij, in hun hoedanigheid van inrichtende macht, een schending kunnen aanvoeren van 
artikel 16bis, vermits het bestreden decreet rechtreeks gevolgen heeft voor de wettelijke verplichtingen die hun 
inzake onderwijs worden opgelegd. 
 
 A.8.  De verzoekende partijen delen eveneens mee dat de Vlaamse inspectie op 5 maart 2010 aan de 
directies van de Franstalige scholen in de randgemeenten een brief heeft gestuurd waarin hun wordt gevraagd het 
« leerplan » toe te lichten dat zij in hun inrichting toepassen, waarbij uitdrukkelijk werd verwezen naar 
artikel 62, § 1, 9°, van het Vlaams decreet van 25 februari 1997, dat te dezen van toepassing is verklaard bij het 
bestreden decreet. 
 
 Dat verzoek om informatie over het leerplan toont de wil van de Vlaamse overheid aan om het bestreden 
decreet midden in het schooljaar toe te passen, hetgeen, voor zover nodig, het nut van de schorsingsprocedure 
aantoont. 
 
 A.9.1.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekers om in rechte te treden, daar het 
bestreden decreet hen niet persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig raakt. Aldus wordt nergens in de 
verzoekschriften aangetoond dat de toepassing van drie artikelen van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap 
van 25 februari 1997 (betreffende de doelen, de leerplannen, de onderwijsinspectie of een beheerscontract met 
centrum voor leerlingenbegeleiding) hen benadeelt. 
 
 Enerzijds, beperken die bepalingen zich tot hetgeen van zowel het officieel onderwijs als het vrij 
gesubsidieerd onderwijs kan worden geëist om de basiskwaliteit van een door de overheid gefinancierd 
onderwijs te waarborgen aan alle kinderen die in Vlaanderen wonen. Anderzijds, zijn die bepalingen niet 
dermate streng dat de onderwijsinrichtingen daar niet zouden kunnen aan voldoen, hetgeen de verzoekers niet 
betwisten. De parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet geeft aldus aan dat, wat de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen betreft, ruimte zal worden gelaten om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van het onderwijs verstrekt in de Franstalige scholen, die aan de Regering een afwijking kunnen 
vragen, waarbij een gelijkwaardigheid van het verstrekte onderwijs wordt verondersteld, onder de voorwaarden 
bepaald in artikel 44bis van het decreet van 25 februari 1997. 
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 Het door de verzoekers aangevoerde nadeel is dus louter hypothetisch en, voor zover het voldoende groot 
zou worden geacht, is het volkomen indirect, aangezien het alleen zou kunnen voortvloeien uit een beslissing 
van de Vlaamse Regering en niet uit het bestreden decreet. 
 
 A.9.2.  Indien de pedagogische keuze van de verzoekers in de zaak nr. 4877 is gemaakt op basis van de 
toepassing van de doelen en leerplannen van de Franse Gemeenschap, dient te worden vastgesteld dat die keuze 
verkeerd is en dat hun kinderen niet in de juiste onderwijsinrichting zijn ingeschreven. 
 
 Indien de verzoekers die zekerheid wensten, hadden zij hun kinderen moeten inschrijven in een school in 
het Franse taalgebied of in een school in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens haar activiteiten, 
moet worden beschouwd uitsluitend tot de Franse Gemeenschap te behoren. 
 
 A.9.3.  Overigens, het feit dat de inspectie zal worden uitgevoerd door een inspecteur van een andere 
taalrol, zal geen gevolgen hebben voor de loopbaan van de verzoekers in de zaak nr. 4789, aangezien de 
leerkrachten op geen enkele wijze worden beoordeeld door de onderwijsinspectie, zoals dat voortvloeit uit het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991. 
 
 De pedagogische inspectie heeft daarentegen plaats in het kader van een doorlichting van de 
onderwijsinrichting, ingevoerd bij het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 mei 2009 « betreffende de 
kwaliteit van onderwijs », waarbij die doorlichting betrekking heeft op de organisatie van de school en geen 
enkel oordeel bevat over de werking van de leerkrachten. Hieruit vloeit voort dat het belang van de verzoekers 
niet vaststaat, daar de inspectie geenszins gevolgen heeft voor de evaluatie van de leerkrachten. 
 
 Ten slotte is ook de bewering volgens welke de verzoekers in het Nederlands zullen worden geëvalueerd, 
volkomen onjuist, aangezien uit de artikelen 49 en 50 van het voormelde decreet van 8 mei 2009 voortvloeit dat 
een ambtenaar van de inspectie moet voldoen aan de taalvereisten inzake onderwijstaal : de inspectie van de 
Franstalige scholen gevestigd in het Nederlandse taalgebied zal dus gebeuren door een inspecteur die het Frans 
voldoende beheerst, ofwel omdat hij voorheen is aangesteld in een inrichting waar het Frans de onderwijstaal is, 
ofwel omdat hij bewijst dat hij het Frans beheerst op het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen. 
 
 Voor het overige is niet aangetoond in welke zin de verzoekers worden geraakt door de verplichting om een 
beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding te sluiten. 
 
 A.9.4.  Ten slotte, zonder dat dient te worden nagegaan of de mogelijkheid om Franstalig onderwijs in de 
randgemeenten te verstrekken, een maatregel tot bescherming van de minderheden is, stelt de Vlaamse Regering 
vast dat het bestreden decreet aan die garantie geenszins afbreuk doet, aangezien niets zich ertegen verzet, ook 
niet in het bestreden decreet, dat in de randgemeenten Franstalig onderwijs wordt verstrekt. 
 
 A.10.1.  Ten aanzien van de schorsingsvoorwaarden met toepassing van artikel 16ter stelt de Vlaamse 
Regering vast dat de ontstentenis van het bewijs van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel veronderstelt (1) dat 
de vernietiging van de bestreden norm kan worden gegrond op een schending van artikel 16bis; (2) dat de 
bestreden norm afbreuk doet aan de bestaande garanties in de gemeenten genoemd in de artikelen 7 en 8 van de 
gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen en (3) dat die garanties bestaan op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van artikel 16bis, namelijk 1 januari 2002. Overigens, als uitzondering op de toepassing van 
het « privilège du préalable », op grond waarvan de overheid een voor een rechter betwiste bepaling vermag toe 
te passen, dient artikel 16ter restrictief te worden geïnterpreteerd. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering is aan geen enkele toepassingsvoorwaarde van artikel 16ter voldaan en, 
aangezien de verzoekers geen risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aantonen, moeten de 
vorderingen tot schorsing worden verworpen, vermits zij uitsluitend steunen op artikel 16ter en niet eveneens op 
artikel 20 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en de verzoekers de grond van 
hun vorderingen tot schorsing niet mogen wijzigen. 
 
 A.10.2.  De Vlaamse Regering onderstreept dat het aantonen van een risico van een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel op zijn minst vereist is voor de bestreden bepalingen die niet kunnen worden beschouwd onder het 
toepassingsgebied van de artikelen 16bis en 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 te vallen, hetgeen 
het geval is voor de bepalingen die andere bepalingen van het Vlaams decreet van 25 februari 1997 dan die 
betreffende de pedagogische inspectie van toepassing verklaren. 
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 Overeenkomstig artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof – bepaling 
die strikt moet worden geïnterpreteerd -  zou iedere verzoeker echter individueel, ten aanzien van elk deel van 
het decreet waarvan de schorsing wordt gevorderd, door middel van een uiteenzetting van de feiten moeten 
aantonen dat de onmiddellijke toepassing van het bestreden decreet hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
kan berokkenen. Zonder dat bewijs moeten de vorderingen tot schorsing worden verworpen. 
 
 A.10.3.  Voor het overige is de Vlaamse Regering van mening dat, zoals is aangetoond ten aanzien van hun 
ontstentenis van belang, de verzoekers a fortiori geen enkel nadeel riskeren te lijden en voegt eraan toe dat dat 
nadeel niet persoonlijk is, daar de bestreden bepalingen zich zonder uitzondering uitsluitend richten tot de 
schooldirecties, en dat het niet wordt veroorzaakt door een onmiddellijke toepassing van het bestreden decreet. 
 
 De brief die op 5 maart 2010 aan de scholen is verstuurd, past immers in het kader van de doorlichting 
waarin het voormelde decreet van 8 mei 2009 voorziet en, in de veronderstelling dat het advies van de inspectie 
ongunstig zou zijn, zou een eventuele intrekking van de erkenning van de inrichting pas mogelijk zijn na afloop 
van een procedure die slechts negatieve gevolgen zou kunnen hebben op het einde van het schooljaar 2010-2011 
voor de scholen en vanaf het schooljaar 2011-2012 voor de leerlingen, namelijk op een ogenblik waarop ervan 
kan worden uitgegaan dat het Hof zich intussen zal hebben uitgesproken over het beroep tot vernietiging. 
 
 Wat die doorlichtingsprocedure betreft, onderstreept de Vlaamse Regering daarnaast (1) dat de scholen 
ervoor zouden kunnen kiezen de doorlichting – en de gevolgen ervan – uit te stellen door niet spontaan te 
antwoorden op de vragen die op 5 maart 2010 aan hen zijn gesteld; (2) dat rekening dient te worden gehouden 
met de talrijke schoolvakanties en de tijd die vereist is om het personeel belast met het uitvoeren van de inspectie 
op te leiden en (3) dat een eventuele totale of gedeeltelijke intrekking van de erkenning niet alleen niet het 
rechtstreekse gevolg van het bestreden decreet is, maar bovendien slechts plaatsheeft op een bepaalde datum, 
namelijk op het einde van een lopend schooljaar, hetgeen concreet gezien dat negatieve gevolg zou kunnen 
uitstellen tot het einde van het schooljaar 2011-2012. 
 
 Ten slotte is de intrekking van de erkenning als gevolg van de doorlichtingsprocedure, die het enige 
mogelijke nadeel is dat uit het bestreden decreet zou kunnen voortvloeien, niet moeilijk te herstellen, vermits, in 
geval van vernietiging van  het bestreden decreet, artikel 18 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 het 
mogelijk maakt op te treden tegen de beslissing van de Regering. De intrekking van de erkenning van de 
inrichting houdt overigens niet de sluiting van de inrichting in, die bijgevolg alleen een financieel nadeel zal 
lijden, nadeel dat volgens de vaste rechtspraak van het Hof nooit moeilijk te herstellen is. 
 
 
 Ten aanzien van het ernstige karakter van het middel 
 
 Standpunt van de verzoekende partijen 
 
 A.11.  De verzoekers zijn van mening dat het bestreden decreet, door de leerplannen van de Franse 
Gemeenschap en de Franstalige inspectie in de Franstalige scholen in de randgemeenten eenzijdig op te heffen 
en door die scholen ertoe te verplichten de door het Vlaams Parlement vastgestelde eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen uit te voeren, een door de Vlaamse Regering goedgekeurd leerplan te gebruiken en een 
beleidscontract te sluiten met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding, afbreuk doet aan de « bestaande 
garanties » waarin ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten is voorzien. 
 
 Dat decreet schendt immers de bijzondere wet van 21 juli 1971 « betreffende de bevoegdheid en de 
werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse 
cultuurgemeenschap », die met name waarborgt dat de pedagogische inspectie in die scholen in het Frans wordt 
uitgevoerd door inspecteurs van de Franse Gemeenschap op basis van de door de Franse Gemeenschap 
vastgestelde leerplannen en eindtermen. 
 
 A.12.1.  De verzoekende partijen preciseren in de eerste plaats de draagwijdte van het begrip « bestaande 
garanties » beschermd bij de artikelen 16bis en 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 Hoewel die garantie niet zijn gedefinieerd of opgesomd door de bijzondere wetgever, uit vrees sommige 
daarvan te vergeten, wordt in de parlementaire voorbereiding aangegeven dat het gaat om alle bepalingen die een 
specifieke regeling inrichten ten behoeve van de particulieren in de gemeenten beoogd in de artikelen 7 en 8 van 
de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken; die garanties, die dus alle regels beogen 
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die tot doel hebben het statuut en de taal van de Franstaligen in de randgemeenten te beschermen, dienen dus 
ruim te worden geïnterpreteerd, ook op het gebied van onderwijs. 
 
 A.12.2.  Op de datum van inwerkingtreding van de artikelen 16bis en 16ter vormde de bijzondere wet van 
21 juli 1971 echter wel degelijk een « geldende » garantie, die de Vlaamse Gemeenschap dus in acht moet 
nemen zolang de vermeende ongrondwettigheid ervan niet met gezag van gewijsde is aangetoond. 
 
 Door de « bestaande garanties » ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten te beschermen, 
vormt artikel 16bis immers een standstill-clausule die de overheid ertoe verplicht in beginsel een gelijkwaardig 
niveau van bescherming van de grondrechten te handhaven. 
 
 A.12.3.  Het staat aan het Grondwettelijk Hof die « bestaande garanties » te definiëren in de zin van 
artikel 16bis, rekening houdend met de uitdrukkelijke wil van de wetgever om een jurisdictionele waarborg van 
« elke situatie in feite of in rechte » die bestond op 1 januari 2002 te bevestigen en aan dat begrip een ruime 
interpretatie toe te kennen. 
 
 Ook al heeft de Vlaamse decreetgever in de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet 
herhaaldelijk verklaard het Franstalige onderwijs in de randgemeenten niet in het gedrang te willen brengen, die 
verklaringen of beloftes zouden alleen kunnen worden aangevoerd indien de verzoekers ter staving van hun 
beroep een risico van moeilijk te herstellen ernstig nadeel moesten aantonen, wat te dezen niet het geval is, 
vermits het voor het Hof volstaat vast te stellen dat het bestreden decreet in strijd is met de taalregeling die als 
grondwettelijk compromis aan de Franstaligen is toegekend, om dat decreet te moeten schorsen. 
 
 A.12.4.  De verzoekende partijen weerleggen overigens de stelling van het Vlaams Parlement volgens 
welke alleen de gewesten verplicht zouden zijn de « bestaande garanties » in acht te nemen die zijn beschermd 
bij artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, aangezien die bepaling uitsluitend is aangenomen in 
de context van de regionalisering van de plaatselijke bevoegdheden. 
 
 De verzoekende partijen stellen immers vast dat de tekst van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 spreekt 
van « decreten », zonder onderscheid te maken tussen de gewestdecreten en de gemeenschapsdecreten; overigens 
wordt in de parlementaire voorbereiding van artikel 16bis nergens uitdrukkelijk gepreciseerd dat de door die 
bepaling opgelegde standstill alleen van toepassing was op de gewesten en niet op de gemeenschappen; ten 
slotte, indien de bijzondere wetgever had gewild dat de standstill niet van toepassing was op de 
gemeenschappen, dan zou hij dat uitdrukkelijk hebben aangegeven in de tekst van artikel 16bis, hetgeen niet het 
geval is. 
 
 Die interpretatie volgens welke artikel 16bis zowel de gewesten als de gemeenschappen beoogt, wordt 
overigens gedeeld door zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechtsleer, en is eveneens bevestigd door 
het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 35/2003, waarin het heeft geoordeeld dat de artikelen 16bis en 16ter tot 
doel hadden de naleving te waarborgen, door de gemeenschappen en de gewesten, van de wetgeving betreffende 
het gebruik van de talen in bestuurszaken (B.9.1). 
 
 A.13.1.  De verzoekende partijen herinneren vervolgens aan de draagwijdte van artikel 5 van de voormelde 
bijzondere wet van 21 juli 1971. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de federale Regering met die bepaling het behoud wenste te 
bevestigen van de culturele waarborgen die zijn verworven ten behoeve van de Franstaligen van de rand, waarbij 
die waarborgen slechts kunnen worden gewijzigd nadat beide cultuurraden daarmee gezamenlijk hebben 
ingestemd. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft overigens gesteld dat de grondwettigheid van die 
bepaling kon worden aanvaard, bepaling die gewild en aangenomen is in het kader van een « grondwettelijk 
compromis » dat tot stand gekomen is tijdens de staatshervorming van 1970. 
 
 A.13.2.  Zowel de afdeling wetgeving van de Raad van State als het Vlaams Parlement zelf hebben erkend 
dat de « uitvoeringsmaatregelen » bedoeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 betrekking hebben 
op de besprekingen die in 1970 hebben plaatsgehad tussen de toenmalige nationale ministers, en meer bepaald 
op een protocol van 1 juni 1970 dat erin voorzag dat voor de Franstalige scholen gevestigd in de 
Nederlandstalige gemeenten, al wat betrekking heeft op het onderwijs, de pedagogie en de opvoeding van de 
kinderen onder de Franstalige inspecteurs valt.  
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 Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 vormt dus de wettelijke grondslag van het onderwijsstelsel 
dat thans van kracht is in de Franstalige scholen in de randgemeenten en dat, enerzijds, de pedagogische 
inspectie in het Frans en, anderzijds, de lesmethoden en –inhoud op basis van de bevoegdheden van de 
Franstalige Gemeenschap toestaat. 
 
 A.13.3.  Die bepaling en het onderwijsstelsel dat zij toestaat en dat alleen kan worden gewijzigd mits beide 
gemeenschapsparlementen daarmee instemmen, vormen een uitdrukkelijk stelsel van taalfaciliteiten ten behoeve 
van de Franstaligen van de rand, dat bijgevolg als dusdanig moet worden beschermd indien de gemeenschappen 
geen akkoord bereiken. 
 
 Een eenzijdige aantasting, door de Vlaamse Gemeenschap, van die bestaande garantie is dus in strijd met 
het standstill-beginsel verankerd in artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 A.14.1.  De verzoekende partijen weerleggen ten slotte het argument afgeleid uit de vermeende 
ongrondwettigheid van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971. 
 
 Het Vlaams Parlement is immers van mening dat artikel 127, § 2, van de Grondwet, zoals het van kracht is 
sinds de grondwetsherziening van 1988, en de beginselen van territorialiteit en van exclusiviteit van de 
bevoegdheden inhouden dat een gemeenschap, inzake onderwijs, niet wetgevend mag optreden op het 
grondgebied van een andere. 
 
 A.14.2.  De verzoekende partijen stellen in de eerste plaats vast dat, noch in het kader van de aanneming 
van de artikelen 16bis en 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, noch in dat van de aanneming van 
het bestreden decreet, de afdeling wetgeving van de Raad van State een bezwaar van ongrondwettigheid heeft 
opgeworpen ten aanzien van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971. 
 
 Overigens, hoewel de Grondwetgever van 1988 aan de gemeenschappen de principiële bevoegdheden 
inzake onderwijs heeft toegekend, hetgeen een restrictieve interpretatie van de bevoegdheden van de federale 
overheid en het verbod van een eenzijdig optreden van een gemeenschap op het eentalige grondgebied van een 
andere met zich meebrengt, zijn die exclusieve bevoegdheden nooit in die zin geïnterpreteerd dat zij tussen de 
gemeenschappen een samenwerking of zelfs een medebeslissing inzake onderwijs verhinderen, a fortiori in 
gemeenten met een bijzonder taalstatuut, waarbij het bijzonder taalstatuut van die gemeenten volgens het 
Grondwettelijk Hof een objectief criterium van onderscheid vormt. Het behoud van de leerplannen van de Franse 
Gemeenschap en de pedagogische inspectie in het Frans in die scholen is dus niet in strijd met de verdeling van 
de bevoegdheden uitgevoerd bij artikel 127, § 2, van de Grondwet, maar is uitdrukkelijk gewild door de 
Grondwetgever wegens het specifieke taalstelsel van de randgemeenten. 
 
 Hoewel het Vlaams Parlement betreurt dat het hierover geen akkoord met de Franse Gemeenschap kan 
bereiken, vormt dit geenszins een schending van artikel 127 van de Grondwet, maar is dat slechts een praktisch 
gevolg van een dergelijke unieke en specifieke samenwerking die voortvloeit uit het « grondwettelijk 
compromis » van 1970. 
 
 A.14.3.  Ofschoon artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 de homogeniteit van de bevoegdheden 
op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap kan afzwakken, doet het evenwel geen afbreuk aan haar 
principiële bevoegdheid ter zake, vermits het slechts een eenvoudige aanpassing van die bevoegdheid ten 
aanzien van de scholen van de rand vormt, hetgeen wordt bevestigd door de commentaren in de rechtsleer na 
1988. 
 
 Dat standpunt wordt bovendien bevestigd door de Vlaamse Gemeenschap zelf, vermits zij bij het 
Grondwettelijk Hof tweemaal een beroep tot vernietiging heeft ingesteld tegen decreten van de Franse 
Gemeenschap, waarbij zij ter ondersteuning van haar middelen precies artikel 5 van de bijzondere wet van 
21 juli 1971 heeft aangevoerd, zodat die officiële argumentatie de Vlaamse Gemeenschap belet om de 
grondwettigheid van die bepaling met een minimum aan ernst te betwisten. 
 
 A.14.4.  Aangezien de Franstalige inspectie een element vormt van een algeheel grondwettelijk compromis 
van 1970, dat voorzag in een hervorming van de Grondwet en tegelijk in de totstandkoming van bijzondere 
wetten, waaronder de bijzondere wet van 21 juli 1971, zou aan dat compromis alleen een einde kunnen worden 
gemaakt wanneer de Grondwetgever van 1988 dat uitdrukkelijk zou willen. Het is immers niet denkbaar dat de 
Grondwetgever in 1970-1980 in de grondwetteksten en bijzondere wetten de elementen van dat compromis van 
1970 heeft opgenomen om enkele jaren later daarvan afstand te nemen zonder die wil duidelijk te formuleren. 
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 In tegenstelling tot wat in de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt beweerd, maakt 
geen enkele passage van de parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening van 1988 betreffende 
artikel 127 van de Grondwet het echter mogelijk geloof te hechten aan de stelling volgens welke de 
Grondwetgever van 1988 uitdrukkelijk afstand zou hebben genomen van het grondwettelijk compromis van 
1970. Het blijkt integendeel dat de Grondwetgever van 1988 de Franstalige inspectie en de leerplannen in de 
Franstalige scholen van de rand wilde behouden; in de context van de splitsing van het ministerie van Nationale 
Opvoeding is in de parlementaire voorbereiding van de Grondwetsherziening aldus uitdrukkelijk gepreciseerd 
dat alle problemen waarmee de Franstalige inwoners van de Brusselse rand worden geconfronteerd, zullen 
worden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap, maar ook naar de Franse Gemeenschap, waarmee aldus is 
bevestigd dat de inspectie en de leerplannen van de rand, na de grondwetsherziening van 1988, niet onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen. 
 
 Die wil van de Grondwetgever van 1988 om de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap voor de 
pedagogische inspectie van de Franstalige scholen van de rand te behouden, vindt eveneens bevestiging in de 
rechtsleer en in de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State.  
 
 A.15.  De verzoekers besluiten hieruit dat het middel ernstig is in zoverre daarmee een schending wordt 
aangevoerd van de « bestaande garanties » in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, doordat het bestreden decreet op eenzijdige wijze een einde maakt aan het vooraf bestaande stelsel zoals 
het sinds, en op basis van, de bijzondere wet van 21 juli 1971 van kracht was. 
 
 
 Standpunt van het Parlement van de Franse Gemeenschap 
 
 A.16.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap herinnert eraan dat het recht om onderwijs te volgen in 
de minderheidstaal in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut ingevoerd « om hun minderheden te 
beschermen », afwijkt van de regel van de eentaligheid inzake onderwijs; dat recht is ondergeschikt aan de 
voorwaarde van verblijf in de betrokken gemeenten, is toegekend aan de ouders van kinderen die behoren tot de 
taalminderheid en is beperkt tot het openbaar kleuter- en lager onderwijs, hetgeen coherent is in het perspectief 
van de vrijwaring van de minderheidscultuur door het aanleren van de moedertaal door jonge kinderen. 
 
 Het door de randgemeenten ingerichte onderwijs is overigens niet het enige Franstalige onderwijs in het 
Nederlandse taalgebied, dat dertien scholen of afdelingen van scholen telt waar thans Franstalig onderwijs wordt 
verstrekt. 
 
 A.17.1.  Volgens het Parlement van de Franse Gemeenschap vormt artikel 16bis van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 geen toepassing van de standstill-regel als relatieve verplichting die een bepaalde gewettigde en 
evenredige achteruitgang inzake de rechten van individuen toestaat : de parlementaire voorbereiding van die 
bepaling toont aan dat zij elke aantasting van de rechten die zijn gewaarborgd op de datum van inwerkingtreding 
ervan, namelijk 1 januari 2002, verhindert, waardoor alle « garanties » die in de gemeenten met een bijzonder 
statuut bestaan, met inbegrip dus van die betreffende de pedagogische inspectie in de gemeenten met een 
bijzonder taalstatuut, bevriest. 
 
 Overigens, in tegenstelling tot de « praktische uitvoeringsmaatregelen » beschermd bij artikel 5 van de 
bijzondere wet van 21 juli 1971, strekt de bescherming vervat in artikel 16bis van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 zich uit tot na 31 december 1970, vermits zij alle tot in 2002 verworven rechten dekt en 
bijgevolg ook de inhoud van de akkoordprotocollen van 1973 en van het ministerieel besluit van 22 augustus 
1977, die de Franstalige pedagogische voogdij over de Franstalige scholen van de rand bevestigen. 
 
 A.17.2.  Het begrip « garanties » dient dus ruim te worden geïnterpreteerd, waarbij alle in die gemeenten 
erkende rechten worden beoogd, en dus niet alleen diegene die in de gecoördineerde wetten zijn vervat. 
Artikel 16bis biedt aldus een bescherming tegen elke reglementering van een materie die losstaat van het gebruik 
van de talen, maar waarvan de werking wel degelijk afbreuk zou kunnen doen aan de garanties van de 
taalminderheden in de gemeenten met een bijzonder statuut. 
 
 A.17.3.  Voor het overige onderschrijft het Parlement van de Franse Gemeenschap de argumentatie van de 
verzoekende partijen volgens welke, bij de uitoefening van hun bevoegdheden, zowel de gewesten als de 
gemeenschappen geen afbreuk mogen doen aan die waarborgen. 
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 En in de veronderstelling dat artikel 16bis alleen de gewestdecreten beoogde, quod non, dan nog laat de 
rechtspraak van het Hof in verband met het beginsel van de economische en monetaire unie, ook toegepast op de 
gemeenschappen, uitschijnen dat de politieke context van de aanneming van een dergelijke bepaling niet belet 
daaraan een meer pragmatische interpretatie te geven, die wordt bevestigd door de tekst zelf van dat 
artikel 16bis. 
 
 A.18.1.  In 1970 is het onderwijs gecommunautariseerd en is het territoriale toepassingsgebied van de 
decreten inzake onderwijs vastgesteld en sindsdien onveranderd gebleven. Niettemin vormde die overdracht van 
bevoegdheden één van de elementen van een algeheel compromis, waarvoor zeer concrete 
uitvoeringsvoorwaarden zijn vastgelegd in een akkoordprotocol van 1 juni 1970, voorwaarden die zijn bevestigd 
door de nederlandstalige minister van Nationale Opvoeding in de besprekingen over het toekomstige 
artikel 59bis van de Grondwet : al wat de pedagogie van de Franstalige scholen in de Nederlandstalige 
gemeenten betreft, valt onder de bevoegdheid van de Franstalige inspecteurs en van de Franstalige minister van 
Nationale Opvoeding. 
 
 Het behoud van die garanties als « praktische uitvoeringsvoorwaarden » inzake onderwijs is vastgesteld in 
artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, dat voorziet in de handhaving van die garanties inzake 
onderwijs, onder voorbehoud van een akkoord tussen de twee cultuurraden, waarbij de afdeling wetgeving van 
de Raad van State de grondwettigheid van die bepaling, gewild door de wetgever als een compromisoplossing, 
tot twee keer toe heeft bevestigd. 
 
 Volgens het Parlement van de Franse Gemeenschap kan op basis van de uitbreiding van de bevoegdheden 
van de gemeenschappen inzake onderwijs in 1988 niet worden beschouwd dat de Grondwetgever het algehele 
compromis van 1970-1971 zou hebben opgeheven, terwijl de bijzondere wetgever de bewoordingen ervan had 
bevestigd door middel van artikel 93 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, dat de regeling behield waarin 
de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 voorzagen. 
 
 A.18.2.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap is van mening dat, door een praktische 
uitvoeringsvoorwaarde beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 te wijzigen, het voorstel 
dat het bestreden decreet is geworden, vóór de aanneming ervan had moeten worden voorgelegd aan de 
verenigde commissies voor samenwerking, zodat het bestreden decreet om die enige reden artikel 5, tweede lid, 
van de wet van 21 juli 1971 schendt. 
 
 Overigens, door de voormelde uitvoeringsmaatregelen eenzijdig te wijzigen, is het bestreden decreet 
aangenomen met schending van artikel 5, eerste lid, tweede zin, van die wet van 1971, aangezien, in 
tegenstelling tot wat het opschrift ervan aangeeft, het bestreden decreet geen authentieke interpretatie van het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 vormt, maar een wijziging de iure en de facto van 
de voormelde uitvoeringsmaatregelen, namelijk bevoegdheidverdelende regels op het vlak van de pedagogische 
inspectie. 
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.19.1.  Daar een middel pas ernstig is wanneer het prima facie gegrond blijkt, vraagt de Vlaamse 
Regering zich in de eerste plaats af of middelen waarvan de uiteenzetting ettelijke bladzijden in beslag moet 
nemen, aan die voorwaarde kunnen voldoen. 
 
 A.19.2.  Volgens de Vlaamse Regering zijn de door de verzoekende partijen aangevoerde garanties 
« praktische uitvoeringsmaatregelen » beschermd bij de bijzondere wet van 21 juli 1971, vervat in het protocol 
van 1 juni 1970, dat zich evenwel ertoe beperkt te voorzien in een pedagogische inspectie door inspecteurs van 
de Franse taalrol. 
 
 Hieruit vloeit voort dat het bestreden decreet alleen kan worden betwist – en het debat voor het Hof dus 
alleen kan worden gevoerd – in zoverre daarin wordt verwezen naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet van 
25 februari 1997, daar de andere bestreden bepalingen geen betrekking hebben op de onderwijsinspectie die bij 
de bijzondere wet van 21 juli 1971 zou zijn beschermd. 
 
 A.19.3.1.  Volgens de Vlaamse Regering « bestaan » de aangevoerde garanties niet, in die zin dat zij geen 
deel uitmaken van het positief recht. 
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 Hoewel zij niet betwist dat in 1970 een protocol is gesloten, kent de Vlaamse Regering de precieze inhoud 
ervan aldus niet, zodat een dergelijk protocol niet kan worden beschouwd als bindend voor derden, bij 
ontstentenis van de bekendmaking vereist in artikel 190 van de Grondwet, waarbij het Grondwettelijk Hof, het 
Hof van Cassatie en de Raad van State die bekendmaking erkennen als een noodzakelijke voorwaarde voor het 
bindende karakter van de officiële teksten in een rechtsstaat. 
 
 Een dergelijk akkoord gesloten tussen de leden van de nationale Regering, en dat niet bindend is voor 
derden, kan a fortiori niet worden beschouwd als een « garantie » in de zin van artikel 16bis die door andere 
overheden zou moeten worden nageleefd, zodat het geen beperking kan inhouden van de bevoegdheid van de 
Vlaamse Gemeenschap; elke andere interpretatie van artikel 16bis zou impliceren dat dat artikel in strijd is met 
artikel 190 van de Grondwet, a fortiori wanneer die bepaling wordt gelezen in samenhang met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet. 
 
 A.19.3.2.  De Vlaamse Regering is daarnaast van mening dat de aangevoerde garanties niet « bestaan », in 
die zin dat zij ongrondwettig zijn. 
 
 Immers, de interpretatie volgens welke artikel 16bis zou verwijzen naar artikel 5 van de bijzondere wet van 
21 juli 1971 en naar het protocol van 1 juni 1970, zou betekenen dat artikel 16bis buiten toepassing moet worden 
gelaten wegens de ongrondwettigheid ervan doordat het de exclusiviteit van de bevoegdheden van de 
gemeenschappen inzake onderwijs schendt. 
 
 Volgens de vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof voert artikel 127 van de Grondwet een exclusieve 
verdeling van de materiële en territoriale bevoegdheden in, die inhoudt dat één enkele gemeenschap kan 
optreden op een bepaald grondgebied. Uitzonderingen op die exclusiviteit van de bevoegdheden kunnen niet 
worden gemaakt bij protocol, bij wet, zelfs niet bij bijzondere wet, maar alleen door de Grondwetgever, waarbij 
de bijzondere wet de Grondwet moet naleven. 
 
 A.19.4.1.  Volgens de Vlaamse Regering bestaan de aangevoerde garanties niet (meer) op 1 januari 2002. 
 
 In de veronderstelling dat artikel 5 van de wet van 21 juli 1971 en het protocol van 1970 zouden kunnen 
worden toegepast, moet worden beschouwd dat die garanties impliciet zijn opgeheven door de 
grondwetsherziening van 15 juli 1988, die artikel 59bis van de Grondwet heeft gewijzigd door het onderwijs 
bijna in zijn geheel over te dragen aan de gemeenschappen, waarbij slechts drie uitzonderingen onder de federale 
bevoegdheid blijven en de in het protocol van 1970 bedoelde onderwijsinspectie geen van die uitzonderingen 
uitmaakt. 
 
 Dat protocol is dus onverzoenbaar met de federalisering van het onderwijs, alsook met het federale systeem 
van het land : het zou immers absurd zijn te beschouwen dat dat protocol, dat verwijst naar een dienst die 
ressorteert onder de uitvoerende macht, verantwoordelijk voor het nationaal tweetalig parlement dat indertijd op 
het betrokken grondgebied bevoegd was, zou kunnen worden uitgevoerd door de Franse Gemeenschap, die geen 
enkele verantwoording moet afleggen aan het Parlement dat voor het betrokken grondgebied bevoegd is, 
namelijk het Vlaams Parlement, dat het betrokken onderwijs niettemin erkent en subsidieert. 
 
 Indien de betrokken gemeenschappen, na de federalisering van het onderwijs, hadden gesteld dat de 
praktische voorwaarden van dat protocol verder moesten worden toegepast, dan hadden zij daarin moeten 
voorzien door middel van een samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980. 
 
 A.19.4.2.  De impliciete opheffing van het protocol van 1970 blijkt ook uit de onmogelijkheid om het toe te 
passen. 
 
 Immers, in de veronderstelling dat de pedagogische inspectie van de scholen van de rand sinds de 
communautarisering van het onderwijs wordt uitgevoerd door inspecteurs van de Franse Gemeenschap, zouden 
die inspecteurs alleen kunnen toezien op de naleving, door die scholen, van de Vlaamse onderwijswetgeving in 
haar geheel, wat niet alleen praktisch uitgesloten is, maar ook niet de bedoeling is van de verzoekende partijen. 
 
 A.19.5.  De Vlaamse Regering is van mening dat de aangevoerde garanties niet worden beschermd bij 
artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, aangezien dat laatste moet worden geïnterpreteerd in 
het licht van de overdracht, door de vijfde staatshervorming van 2001, van de bevoegdheden inzake de lokale 
besturen aan de gewesten. 
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 Die bepaling heeft dus geenszins betrekking op de eventuele garanties inzake onderwijs, toegekend door de 
Vlaamse Gemeenschap aan de Franstaligen van de randgemeenten. De parlementaire voorbereiding van die 
bepaling verwijst overigens nergens naar de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen van de rand, 
maar alleen naar de naleving, door de gewesten, van de zogeheten « Pacificatiewet » van 1988. 
 
 Het feit dat de bij artikel 16bis beschermde garanties betrekking hebben op de gewesten, blijkt eveneens uit 
het feit dat diezelfde waarborgen zijn toegekend aan Brussel, in artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, opgenomen in een hoofdstuk gewijd aan de « Bepalingen ter 
uitvoering van artikel 107quater van de Grondwet ». De uitsluitend gewestelijke draagwijdte van de 
artikelen 16bis en 16ter en van de artikelen 5bis en 5ter is overigens door het Grondwettelijk Hof in de arresten 
nrs. 104/2007 en 101/2008 bevestigd. 
 
 A.19.6.  Het feit dat artikel 16bis de door de verzoekende partijen aangevoerde garanties niet beoogt, vloeit 
ten slotte voort uit het gegeven dat dat artikel in grondwettige zin moet worden verstaan. Beschouwen dat die 
bepaling het protocol van 1970 beschermt, zou echter tot gevolg hebben dat die bepaling kennelijk 
ongrondwettig zou zijn, ofwel omdat zij artikel 190 van de Grondwet schendt, ofwel omdat zij indruist tegen het 
beginsel van de exclusiviteit van de bevoegdheden inzake onderwijs. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het bestreden decreet 

 

 B.1.  De vorderingen tot schorsing zijn gericht tegen het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, 

§ 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 » (hierna : het bestreden 

decreet), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2009, dat bepaalt : 

 

 « Artikel 1.  Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 
 
 Art. 2.  De artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs 
van 25 februari 1997 worden in deze zin uitgelegd dat ze gelden voor alle erkende, 
gefinancierde en gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en 
basisonderwijs of afdelingen ervan gevestigd in het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van 
de Franstalige scholen en afdelingen, en voor de erkende, gefinancierde en gesubsidieerde 
scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen ervan 
gevestigd in het tweetalige, gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten 
worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. 
 
 De bepaling van het eerste lid impliceert dat deze scholen of afdelingen ervan : 
 
 1°  de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
implementeren, tenzij het Vlaams Parlement een gevraagde afwijking heeft bekrachtigd; 
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 2°  de controle aanvaarden en mogelijk maken door de onderwijsinspectie georganiseerd 
door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, 
dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten of door de 
inspectie, zoals bedoeld in het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de 
begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, voor zover belast met taken op het gebied 
van het kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs; 
 
 3°  een leerplan toepassen dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd; 
 
 4°  een beleidscontract of beleidsplan hebben met een Vlaams centrum voor 
leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december 
1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 
 
 Art. 3.  Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen 
datum en uiterlijk op 1 september 2009 ». 
 

 B.2.1.  De artikelen 44 en 44bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

(hierna : het decreet van 25 februari 1997) zijn de twee bepalingen onder afdeling 2, getiteld 

« Eindtermen en ontwikkelingsdoelen », van hoofdstuk V « Opdracht van het basisonderwijs ». 

 

 Artikel 44 van het decreet van 25 februari 1997 bepaalt : 

 

 « § 1.  De ontwikkelingsdoelen voor het gewoon kleuteronderwijs, eindtermen voor het 
gewoon lager onderwijs en ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs 
worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van 
de Vlaamse regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad. 
 
 De Vlaamse regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter 
bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement. 
 
 De eindtermen en ontwikkelingsdoelen hebben uitwerking vanaf de datum die het decreet 
aangeeft. 
 
 § 2.  De regering houdt hierbij rekening met wat volgt : 
 
 1°  Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van 
kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor die 
leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet nastreven. 
 
 2°  Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid 
noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met minimumdoelen 
wordt bedoeld : een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bestemd voor die 
leerlingenpopulatie. 
 



 26

 Eindtermen kunnen leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend zijn. 
 
 Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de leergebiedgebonden eindtermen met 
betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden bij de leerlingen te bereiken. Het bereiken van 
de eindtermen zal worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de 
schoolpopulatie. De leergebiedgebonden eindtermen met betrekking tot attitudes dienen door 
elke school bij de leerlingen te worden nagestreefd. 
 
 Leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren 
tot één leergebied, maar onder meer door middel van meer leergebieden of onderwijsprojecten 
worden nagestreefd. Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de 
leergebiedoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na te streven. De school toont aan dat 
ze met een eigen planning aan de leergebiedoverschrijdende eindtermen werkt. 
 
 3°  Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs zijn doelen op het vlak 
van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel 
mogelijk leerlingen van de leerlingenpopulatie. In samenspraak met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding en zo mogelijk in overleg met de ouders en eventueel andere 
betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die aan individuele leerlingen of 
groepen worden aangeboden en uitdrukkelijk nagestreefd. 
 
 De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs kunnen worden 
vastgelegd per type. 
 
 4°  Voor het onderwijs in een erkende godsdienst, een op die godsdienst berustende 
zedenleer, in de niet-confessionele zedenleer, de eigen cultuur en religie en de 
cultuurbeschouwing worden geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen bepaald ». 
 

 Artikel 44bis van het decreet van 25 februari 1997, ingevoerd bij artikel II.6 van het decreet 

van 22 juni 2007 « betreffende het onderwijs XVII », bepaalt : 

 

 « § 1.  Een schoolbestuur kan oordelen dat de conform artikel 44 vastgelegde 
ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen onvoldoende ruimte laten voor zijn eigen pedagogische 
en onderwijskundige opvattingen en/of ermee onverzoenbaar zijn. In dat geval dient het 
schoolbestuur bij de regering een afwijkingsaanvraag in. Deze aanvraag is slechts 
ontvankelijk indien precies wordt aangegeven waarom de ontwikkelingsdoelen en/of 
eindtermen voor zijn eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen onvoldoende 
ruimte laten en/of waarom ze ermee onverzoenbaar zijn. Het schoolbestuur stelt in dezelfde 
aanvraag vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen voor. 
 
 § 2.  De regering beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en beslist in voorkomend 
geval of de vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen in hun geheel gelijkwaardig 
zijn met die welke conform artikel 44 werden vastgelegd en toelaten gelijkwaardige 
studiebewijzen en diploma's af te leveren. 
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 De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria : 
 
 1°  het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden; 
 
 2°  de vereiste inhoud : 
 
 a)  het onderwijsaanbod in de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs omvat 
minstens inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, 
wereldoriëntatie, wiskundige initiatie; 
 
 b)  het onderwijsaanbod in de eindtermen voor het lager onderwijs omvat minstens 
inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie, 
wiskunde, leren leren, informatie en communicatietechnologie en sociale ontwikkeling of 
sociale vaardigheden, het onderwijsaanbod omvat ook inhouden voor het leergebied Frans 
indien dit in toepassing van artikel 10 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in 
het onderwijs en artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken verplicht is gesteld; 
 
 c)  het onderwijsaanbod in de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon 
basisonderwijs, met uitzondering van het type 2 zoals bepaald in artikel 10 omvat minstens 
inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie, 
wiskunde, leren leren, informatie en communicatietechnologie en sociale ontwikkeling of 
sociale vaardigheden. 
 
 Deze inhouden moeten enkel in hun geheel evenwaardig zijn met de inhouden waarvoor 
conform artikel 44 ontwikkelingsdoelen en eindtermen werden vastgelegd; 
 
 3°  de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen slaan op kennis, inzichten, 
vaardigheden en attitudes; 
 
 4°  de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn geformuleerd in termen wat 
van leerlingen verwacht kan worden; 
 
 5°  de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn zo geformuleerd dat, 
afhankelijk van het statuut van de eindtermen, nagegaan kan worden in welke mate de 
leerlingen deze verwerven of de scholen deze nastreven bij de leerlingen; 
 
 6°  aangegeven wordt welke eindtermen leergebiedgebonden, leergebiedoverschrijdend 
of attitudinaal zijn. 
 
 Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid en van de gelijkwaardigheid, wint de 
regering het gemotiveerd advies in van de onderwijsinspectie en van een commissie ad hoc. 
 
 Voor de samenstelling van deze laatste commissie stelt de regering een lijst op van 
onafhankelijke deskundigen, na overleg met een gemengde commissie met 
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vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad. 
Deze lijst geldt voor een periode van vier jaar. 
 
 Uit voornoemde lijst kiezen de aanvrager en de regering elk één deskundige. Beide 
deskundigen wijzen binnen acht dagen in gemeen overleg een derde deskundige aan, die 
tevens voorzitter van de commissie is. Als er geen consensus bereikt wordt, wijst de regering 
uit de voornoemde lijst de derde deskundige aan. 
 
 De regering bepaalt de verdere regels van deze procedure, met dien verstande dat de 
aanvrager gehoord wordt. 
 
 § 3.  Het schoolbestuur dient uiterlijk op 1 september van het schooljaar voorafgaand aan 
het schooljaar waarin de vervangende ontwikkelingsdoelen/eindtermen zullen gelden, een 
afwijkingsaanvraag in. De regering beslist uiterlijk op 31 december van het voorafgaande 
schooljaar over de aanvraag. 
 
 De regering legt dit besluit binnen de zes maand ter bekrachtiging voor aan het Vlaams 
Parlement. Indien het Vlaams Parlement dit besluit niet bekrachtigt, houdt het op rechtskracht 
te hebben. 
 
 § 4.  In afwijking van wat bepaald is in § 3, kan het schoolbestuur een 
afwijkingsaanvraag indienen binnen een termijn van één maand na de publicatie van een 
bekrachtigingsdecreet, indien deze publicatie gebeurt na 1 september van het schooljaar 
voorafgaand aan de inwerkingtreding. 
 
 In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, is het schoolbestuur gebonden door de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen vanaf 1 september volgend op de bekrachtiging van de 
goedkeuring van de afwijkingsaanvraag ». 
 

 B.2.2.  Artikel 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet van 25 februari 1997, zoals gewijzigd 

bij de decreten van 1 december 1998, 13 juli 2001 en 14 februari 2003, bepaalt : 

 

 « § 1.  Een school kan erkend worden indien zij :  
 
 […] 
 
 7°  de controle van de onderwijsinspectie mogelijk maakt; 
 
 […] 
 
 9°  in het gewoon basisonderwijs bovendien een leerplan toepast dat door de regering 
werd goedgekeurd en voor het buitengewoon basisonderwijs de bepalingen naleeft inzake 
handelingsplannen; 
 
 10°  een beleidscontract of beleidsplan heeft met een centrum voor 
leerlingenbegeleiding; ». 
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 B.2.3.  Het bestreden decreet heeft dus tot doel de draagwijdte toe te lichten van de 

artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet van 25 februari 1997, door te 

preciseren dat die bepalingen van toepassing zijn op « alle erkende, gefinancierde en 

gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen 

ervan gevestigd in het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van de Franstalige scholen en 

afdelingen ». 

 

 Het doel van dat decreet bestaat erin « juridische duidelijkheid [te] creëren » (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/6, p. 6) over de situatie van de Franstalige scholen in de 

randgemeenten, gevestigd in het Nederlandse taalgebied.  

 

 Volgens de auteurs van het voorstel dat het bestreden decreet is geworden, respecteert de 

huidige situatie van de acht Franstalige scholen in de Vlaamse randgemeenten « het absolute 

territorialiteitsbeginsel inzake de onderwijsregeling vervat in artikel 127, § 2, van de Grondwet, 

niet volledig » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, p. 9), ermee rekening 

houdend dat het, « ondanks hun taalregime, […] Vlaamse scholen [zijn], onderworpen aan de 

Vlaamse onderwijsregelgeving » (ibid., p. 12). 

 

 B.3.1.  Artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, niet gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966, bepaalt, in 

verband met de zes « randgemeenten » bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-

Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) : 

 

 « § 3.  Inzake onderwijs in de zes gemeenten : 
 
 A.  De onderwijstaal is het Nederlands. 
 
 […] 
 
 B.  Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs mag worden verstrekt in het Frans indien 
deze taal de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind is en indien het gezinshoofd 
verblijf houdt in een van deze gemeenten. 
 
 Dit onderwijs mag slechts worden georganiseerd op verzoek van zestien gezinshoofden 
die in de gemeente verblijf houden. 
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 De gemeente, die vorenvermeld verzoek ontvangt, is ertoe gehouden dit onderwijs te 
organiseren. 
 
 […] ». 
 

 B.3.2.  Op het grondgebied van de zes randgemeenten bestaan thans acht Franstalige 

basisscholen, waarvan zes door de gemeenten zijn ingericht met toepassing van de voormelde 

bepaling, en twee vallen onder het vrij gesubsidieerd onderwijs. 

 

 B.3.3.  Het bestreden decreet heeft tot gevolg dat, enerzijds, de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap - of, bij ontstentenis daarvan, de 

beginselen inzake gelijkwaardigheid - (artikelen 44 en 44bis van het decreet van 25 februari 

1997) en, anderzijds, drie voorwaarden om een erkenning te verkrijgen, namelijk de leerplannen 

van de Vlaamse Gemeenschap toepassen (artikel 62, § 1, 9°), de controle van de 

onderwijsinspectie mogelijk maken (artikel 62, § 1, 7°) en een beleidscontract of een beleidsplan 

met een centrum voor leerlingenbegeleiding sluiten (artikel 62, § 1, 10°), van toepassing zijn in 

de Franstalige scholen en de afdelingen ervan van de zes randgemeenten gesitueerd in het 

Nederlandse taalgebied die een bijzondere taalregeling genieten tot bescherming van de 

Franstaligen. 

 

 De decreetgever leidt uit die territoriale toepassing vier gevolgen af ten aanzien van de 

doelen, de leerplannen, de pedagogische inspectie en het sluiten van een beleidscontract of 

beleidsplan met een centrum voor leerlingenbegeleiding. 

 

 Die gevolgen van de interpretatie van het decreet van 25 februari 1997, door het 

bestreden decreet, zijn overigens uitdrukkelijk vermeld in artikel 2, tweede lid, 1° tot 4°, van 

het bestreden decreet. 

 

 B.3.4.  In de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt evenwel 

onderstreept dat het doel van het decreet in wezen betrekking heeft op de pedagogische 

inspectie : 

 

 « De essentie is dat de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten voortaan aan de 
Vlaamse onderwijsinspectie kunnen worden onderworpen » (Hand., Vlaams Parlement, 2009-
2010, 21 oktober 2009, nr. 5, p. 10). 
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 Ten aanzien van het belang 

 

 B.4.  Aangezien de vordering tot schorsing ondergeschikt is aan het beroep tot 

vernietiging, dient de ontvankelijkheid van het beroep, inzonderheid het voorhanden zijn van 

het vereiste belang, reeds bij het onderzoek van de vordering tot schorsing te worden 

betrokken.  

 

 B.5.1.  De vordering tot schorsing in de zaak nr. 4877 is ingesteld door 633 ouders van 

kinderen die onderwijs volgen in de Franstalige scholen in de randgemeenten; zij zijn allen 

gedomicilieerd in één van die gemeenten. 

 

 Zij verantwoorden hun belang om in rechte te treden door het feit dat het bestreden decreet 

gevolgen zal hebben voor de structuur van het onderwijs dat zij vrij hebben gekozen voor hun 

kinderen en dat is opgevat als een regeling tot bescherming van de minderheden. 

 

 B.5.2.  De verzoekers in de zaak nr. 4879 zijn 53 leerkrachten die lesgeven in de Franstalige 

scholen in de randgemeenten; sommigen onder hen zijn eveneens gedomicilieerd in die 

gemeenten en hebben kinderen die onderwijs volgen in de Franstalige scholen in die gemeenten. 

 

 Zij verantwoorden hun belang door het feit dat het bestreden decreet een ingrijpende 

wijziging van hun werkmethode en hun pedagogie met zich zal meebrengen en tot gevolg zal 

hebben dat zij zullen worden gecontroleerd door Nederlandstalige inspecteurs, hetgeen indruist 

tegen de waarborg volgens welke een ambtenaar dient te worden beoordeeld door een ambtenaar 

die beschikt over een werkelijke kennis van de taal van de ambtenaar, vastgesteld door een 

examen ad hoc. 

 

 B.5.3.  De vordering tot schorsing in de zaak nr. 4882 is ingesteld door de zes 

randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en 

Wezembeek-Oppem). 

 

 De verzoekende partijen verantwoorden hun belang door hun hoedanigheid van 

inrichtende machten van de Franstalige scholen gevestigd op hun grondgebied, waarbij het 

bestreden decreet de regeling van het Franstalige onderwijs zoals het is ingericht, 

gecontroleerd en uitgevoerd in de Franstalige scholen waarvan zij de inrichtende machten zijn 
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op grond van artikel 7, § 3, B, van de voormelde wet van 2 augustus 1963, ingrijpend zal 

wijzigen. In geval van niet-naleving van de gestelde vereisten zullen bovendien de Franstalige 

scholen in de randgemeenten, bij ontstentenis van een erkenning, niet langer worden 

gefinancierd of gesubsidieerd en zullen zij dus ertoe veroordeeld zijn te verdwijnen. 

 

 B.6.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partijen om in rechte 

te treden, daar zij niet aantonen dat het bestreden decreet hen benadeelt. Volgens haar is het 

enige nadeel dat de Franstalige scholen in de randgemeenten zouden kunnen lijden, een 

opheffing van de erkenning van de inrichting; dat - hypothetische - nadeel zou alleen 

voortvloeien uit een beslissing van de Vlaamse Regering en niet uit het bestreden decreet. 

 

 Wat de verzoekers in de zaak nr. 4877 betreft, is de Vlaamse Regering van mening dat zij, 

indien zij een onderwijs wensten dat steunt op de leerplannen van de Franse Gemeenschap, hun 

kinderen hadden moeten inschrijven in een school gevestigd in het Franse taalgebied of in het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

 Ten aanzien van de verzoekers in de zaak nr. 4879 stelt de Vlaamse Regering vast dat de 

pedagogische inspectie zal worden uitgevoerd door inspecteurs die het Frans voldoende 

beheersen; die inspectie houdt geenszins een evaluatie van de leerkrachten in en zal dus geen 

gevolgen hebben voor hun loopbaan. 

 

 Ten slotte, wat de verzoekende partijen in de zaak nr. 4882 betreft, is de Vlaamse Regering 

van mening dat de randgemeenten niet rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door 

het bestreden decreet, vermits dat decreet geenszins belet dat in de randgemeenten onderwijs in 

het Frans wordt verstrekt. 

 

 B.7.1.  De verzoekers lijken, in hun hoedanigheid van ouders van kinderen die onderwijs 

volgen in de Franstalige scholen in de randgemeenten (zaak nr. 4877), van leerkrachten in die 

inrichtingen (zaak nr. 4879) of van inrichtende machten (zaak nr. 4882), rechtstreeks en 

ongunstig te kunnen worden geraakt door het bestreden decreet, dat in werking is getreden op 

1 september 2009 en mogelijk aanzienlijke gevolgen heeft, niet alleen voor de regeling inzake 

de controle en de ondersteuning van het onderwijs dat in de Franstalige scholen in de 

randgemeenten wordt verstrekt, maar eveneens voor de inhoud zelf van dat onderwijs, dat zal 



 33

moeten steunen op een door de Vlaamse Regering goedgekeurd leerplan (artikel 62, § 1, 9°, 

van het decreet van 25 februari 1997, toepasselijk verklaard bij het bestreden decreet). 

 

 B.7.2.  Uit het beperkte onderzoek van de ontvankelijkheid van de beroepen tot 

vernietiging waartoe het Hof in het kader van de vorderingen tot schorsing is kunnen 

overgaan, blijkt in het huidige stadium van de procedure niet dat de beroepen tot vernietiging 

- en dus de vorderingen tot schorsing - onontvankelijk moeten worden geacht. 

 

 B.8.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de vorderingen tot schorsing 

 

 B.9.  In de drie samengevoegde zaken wordt de schorsing gevorderd met toepassing van 

artikel 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. In hun 

enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980, zijn de verzoekende partijen van mening dat het bestreden decreet afbreuk doet aan de 

« bestaande garanties » die de Franstaligen genieten in de randgemeenten. 

 

 B.10.1.  Artikel 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 en gewijzigd bij artikel 3 van de 

bijzondere wet van 21 februari 2010, bepaalt : 

 

 « Tot de schorsing van een norm of een handeling kan worden besloten door het 
Grondwettelijk Hof of de Raad van State indien ernstige middelen de vernietiging van de 
norm of de handeling rechtvaardigen op grond van artikel 16bis ». 
 

 Die bepaling wijkt af van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof doordat zij de schorsing toestaat op voorwaarde dat ernstige middelen 

worden aangevoerd, doch zonder dat het bewijs van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

moet worden geleverd.  
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 B.10.2.  Wanneer een vordering tot schorsing wordt ingesteld op grond van artikel 16ter 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, beperkt het Hof zijn onderzoek tot het ernstige 

karakter van de middelen die zijn afgeleid uit de schending van artikel 16bis van dezelfde 

bijzondere wet. 

 

 B.11.1.  De Vlaamse Regering is van mening dat de vorderingen tot schorsing dienen te 

worden verworpen, daar geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel wordt aangetoond en die 

vorderingen niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 16ter van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980, dat een schending van artikel 16bis van diezelfde bijzondere wet veronderstelt. 

 

 Zij is van mening dat dat bewijs op zijn minst vereist is in zoverre het bestreden decreet 

betrekking heeft op andere aspecten dan de pedagogische inspectie, de enige onderwijsregeling 

die zou zijn beschermd door de « bestaande garanties » die de verzoekende partijen aanvoeren. 

 

 B.11.2.  Daar die kritiek, die betrekking heeft op de grondvoorwaarden van de schorsing, 

afhangt van de draagwijdte die aan artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 dient 

te worden gegeven, valt dat onderzoek samen met dat van het ernstige karakter van het middel. 

 

 

 Wat betreft het ernstige karakter van het middel 

 

 B.12.  Een ernstig middel mag niet worden verward met een gegrond middel. 

 

 Om als ernstig te worden beschouwd in de zin van artikel 16ter van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980, volstaat het niet dat het middel kennelijk niet ongegrond is in de zin van 

artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, maar moet het 

ook gegrond lijken na een eerste onderzoek van de gegevens waarover het Hof beschikt in dit 

stadium van de procedure. 

 

 B.13.  In hun enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 16bis van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980, zijn de verzoekende partijen van mening dat het bestreden decreet 

afbreuk doet aan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 « betreffende de 

bevoegdheid en de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en 

voor de Franse cultuurgemeenschap » (hierna : de bijzondere wet van 21 juli 1971), dat met 
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name zou waarborgen dat de inspectie van de Franstalige scholen in de randgemeenten 

gebeurt in het Frans door inspecteurs van de Franse Gemeenschap op basis van de door de 

Franse Gemeenschap bepaalde leerplannen en eindtermen. 

 

 Ter ondersteuning van hun middel weerleggen de verzoekende partijen de dubbele 

argumentatie van het Vlaams Parlement volgens welke, enerzijds, de naleving van 

artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 alleen zou gelden voor de gewesten 

en niet voor de gemeenschappen die onderwijsbevoegdheden uitoefenen en, anderzijds, de 

bepaling van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 geen « bestaande garantie » zou 

zijn in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, daar zij 

ongrondwettig zou zijn in zoverre zij in strijd zou zijn met de bevoegdheidsverdeling vervat in 

artikel 127 van de Grondwet, op zijn minst sinds de grondwetsherziening van 1988. 

 

 

 Wat betreft artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

 

 B.14.1.  Artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, ingevoegd bij de 

bijzondere wet van 13 juli 2001, bepaalt : 

 

 « De decreten, reglementen en administratieve handelingen mogen geen afbreuk doen aan 
de op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling bestaande garanties die de 
Franstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en de Nederlandstaligen, 
respectievelijk Franstaligen en Duitstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel 8 
van diezelfde wetten ». 
 

 Die bepaling is in werking getreden op 1 januari 2002 (artikel 41 van de bijzondere wet van 

13 juli 2001). 

 

 B.14.2.  Met die bepaling « wordt beoogd aan de rand- en faciliteitengemeenten te 

garanderen dat de thans bestaande garanties ook na de regionalisering van de organieke 

gemeentewet en gemeentekieswet onverkort zullen worden gehandhaafd » (Parl. St., Senaat, 

2000-2001, nr. 2-709/1, p. 21). Met het gebruik van de term « garanties » beoogde de 

wetgever « het geheel van de thans geldende bepalingen die een specifieke regeling voor de in 

de tekst vermelde particulieren instellen, en in het algemeen alle bepalingen die particulieren 
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[…] in de gemeenten bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de gecoördineerde wetten, 

beschermen » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1280/003, p. 10). 

 

 B.15.1.  Hoewel zij past in het kader van de regionalisering van de organieke wetgeving 

betreffende de lokale besturen, bevestigt de ratio legis van artikel 16bis dat die bepaling, die is 

ingegeven door de zorg van de bijzondere wetgever om een evenwicht te verwezenlijken tussen 

de belangen van de verschillende gemeenschappen en de gewesten binnen de Belgische Staat, en 

die een fundamenteel element van het institutionele evenwicht van de Belgische Staat vormt, in 

die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij, zowel ten aanzien van de gewestwetgevers als ten 

aanzien van de gemeenschapswetgevers, de naleving oplegt van de waarborgen ten behoeve van 

de Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen in de gemeenten met een bijzondere 

taalregeling. 

 

 Artikel 16bis is dus van toepassing op de onderwijsmaterie die bij het bestreden decreet 

wordt geregeld. 

 

 Zulks wordt eveneens bevestigd door het feit dat die bepaling zich in de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 bevindt op het einde van titel II « De bevoegdheden », gewijd aan de 

bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 B.15.2.  De exceptie van de Vlaamse Regering volgens welke het ontbreken van het bewijs 

van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou moeten leiden tot de verwerping van de 

vorderingen, aangezien het bestreden decreet niet zou vallen onder het toepassingsgebied van 

artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, wordt verworpen. 

 

 

 Wat betreft artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 

 

 B.16.  Volgens de verzoekende partijen omvatten de « bestaande garanties », beschermd 

bij artikel 16bis, onder meer artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, dat de « praktische 

uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » handhaaft die bestonden vóór 31 december 1970, 

waaronder een akkoordprotocol van 1 juni 1970, gesloten tussen de Franstalige en 

Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, dat erin voorziet dat het pedagogisch 
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toezicht op de Franstalige scholen in de randgemeenten tot de bevoegdheid van de Franstalige 

minister van Nationale Opvoeding behoort. 

 

 B.17.  Het is nodig de draagwijdte van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 te 

bepalen. 

 

 B.18.  Op 18 februari 1970 heeft de Eerste Minister in het Parlement een 

regeringsmededeling afgelegd die zowel in een grondwetsherziening als in de totstandkoming 

van bijzondere wetten voorzag. 

 

 Die voorstellen bevatten onder meer, onder de titel « Inhoud van de wetten betreffende de 

culturele autonomie », een punt 19, dat luidt : 

 

 « Op basis van het wederkerigheidsbeginsel in de taalgrensgemeenten en in de zes 
randgemeenten, zal de wet houdende oprichting van de cultuurraden : 
 
 a)  beslissen dat die raden, in gemeenschappelijk overleg, het karakter en de inhoud zullen 
vastleggen van de waarborgen die aan de inwoners die een andere landstaal gebruiken in 
culturele aangelegenheden zullen worden toegekend; 
 
 b)  de handhaving bevestigen van de culturele waarborgen, zoals die reeds worden verzekerd 
door een akkoord van de ministers van Nationale Opvoeding of van de ministers van Cultuur; die 
waarborgen zullen alleen kunnen worden gewijzigd in onderlinge overeenstemming tussen beide 
raden » (Hand., Kamer, nr. 41, 18 februari 1970, p. 4). 
 

 B.19.1.  Een akkoordprotocol van 1 juni 1970, ondertekend door de Franstalige en 

Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, bepaalt dat de pedagogische inspectie 

van de Franstalige scholen gevestigd in het Nederlandse taalgebied wordt uitgevoerd door 

inspecteurs van de Franse taalrol, en dat de pedagogische inspectie van de Nederlandstalige 

scholen gevestigd in het Franse taalgebied wordt uitgevoerd door inspecteurs van de 

Nederlandse taalrol. 

 

 B.19.2.  Een ministerieel besluit van 19 november 1970, ondertekend door de Franstalige 

en Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, voert het akkoordprotocol van 1 juni 

1970 uit. 
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 Artikel 1 van dat ministerieel besluit bepaalt, voor de zes randgemeenten, met name : 

 

 « Het pedagogisch toezicht over de lagere en kleuterklassen van het Frans taalstelsel, 
gevestigd in de nederlandstalige streek wordt uitgeoefend door de leden van de inspectie van het 
lager onderwijs ressorterend onder het Frans taalstelsel […] ». 
 

 In dat ministerieel besluit wordt eveneens gepreciseerd : 

 

 « Zoals bedoeld in dit artikel, omvat het pedagogisch toezicht inzonderheid het toezicht over 
het leerplan en onderwijspeil alsmede de klassebezoeken, en de onderwijzersvergaderingen 
bedoeld bij artikel 79 van de wetten op het lager onderwijs gecoördineerd bij koninklijk besluit 
van 20 augustus 1957 ». 
 

 Dat besluit is in werking getreden op 1 september 1970 (artikel 3 van het ministerieel 

besluit). 

 

 B.20.1.  Door de grondwetsherziening van 24 december 1970 is een artikel 59bis in de 

Grondwet ingevoegd. 

 

 In de oorspronkelijke versie ervan bepaalde dat artikel : 

 

 « § 1.  Er is een cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap bestaande uit de leden 
van de Nederlandse taalgroep van beide Kamers en een cultuurraad voor de Franse 
cultuurgemeenschap bestaande uit de leden van de Franse taalgroep van beide Kamers. 
 
 Een wet aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van elke 
Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en voor 
zover het totaal van de ja-stemmen uitgebracht in beide taalgroepen tweederde van de 
uitgebrachte stemmen bereikt, bepaalt de wijze waarop de cultuurraden hun bevoegdheid 
uitoefenen, met name met inachtneming van de artikelen 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 70 
en 88. 
 
 § 2.  De cultuurraden regelen, ieder wat hem betreft, bij decreet : 
 
 1°  de culturele aangelegenheden; 
 
 2°  het onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de schoolvrede, de leerplicht, 
de onderwijsstructuren, de diploma’s, de toelagen, de wedden, de schoolbevolkingsnormen; 
 
 3°  de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen, alsook de internationale culturele 
samenwerking. 
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 Een wet, aangenomen met de in § 1, 2° lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° vermelde 
culturele aangelegenheden, alsook de in 3° van deze paragraaf vermelde vormen van 
samenwerking vast. 
 
 […] 
 
 § 4.  De decreten, genomen bij toepassing van § 2, hebben kracht van wet respectievelijk in 
het Nederlands taalgebied en in het Frans taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen, 
gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun activiteiten, moeten 
worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere cultuurgemeenschap. 
 
 […] ». 
 

 B.20.2.  In de parlementaire voorbereiding van die grondwetsbepaling heeft de minister 

eraan herinnerd : 

 

 « Zoals voorzien in de tekst van de regeringsverklaring (nr. 19), zal de wet houdende 
oprichting van de cultuurraden op grond van het reciprociteitsbeginsel in de 
taalgrensgemeenten en in de zes randgemeenten : 
 
 a)  beslissen dat deze raden, in gemeenschappelijk overleg, het karakter en de inhoud 
zullen vastleggen van de waarborgen die aan de inwoners, welke gebruik maken van een 
andere landstaal in culturele aangelegenheden zullen toegekend worden; 
 
 b)  het behoud bevestigen van de culturele waarborgen zoals ze thans verzekerd zijn door 
een akkoord van de Ministers van Nationale Opvoeding of van de Ministers van de Cultuur » 
(Parl. St., Kamer, B.Z. 1968, nr. 10-31/2°, p. 9). 
 

 De minister van Nationale Opvoeding (N) heeft gepreciseerd dat de grondwetsherziening 

« niets verandert aan de maatregelen van de regering en aan de tot op heden toegepaste 

regels » (Hand., Senaat, nr. 66-67, 10 juni 1970, p. 1819), namelijk : 

 

 « Ten aanzien van de Franstalige scholen in de Nederlandstalige gemeenten verlopen de 
administratieve betrekkingen met de gemeentebesturen en de centrale overheid in de 
administratieve taal van hun taalgebied, met andere woorden het Nederlands. Maar al wat 
betrekking heeft op het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, al wat de pedagogie betreft, 
valt onder de bevoegdheid  van de Franstalige inspecteurs en van mijn Franstalige collega van 
Nationale Opvoeding » (ibid.). 
 

 B.21.1.  De bijzondere wet van 21 juli 1971 heeft de culturele aangelegenheden 

(artikelen 2 en 3), de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen (artikelen 4 en 5) en de 

regels inzake de werking van de cultuurraden (artikelen 6 tot 26) gedefinieerd. 
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 B.21.2.  Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 bepaalt : 

 

 « Onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad blijven gehandhaafd de 
praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs die de Ministers van Nationale 
Opvoeding tot 31 december 1970 in onderlinge overeenstemming hebben genomen ten 
behoeve van de inwoners van de zes randgemeenten en van de taalgrensgemeenten, die niet 
de taal van het taalgebied gebruiken, evenals de feitelijke toestanden welke op dezelfde datum 
in die gemeenten bestonden op cultuurgebied. Die maatregelen en toestanden kunnen niet 
worden gewijzigd dan met instemming van de twee cultuurraden. 
 
 Ieder voorstel om zodanige wijziging aan te brengen, wordt vooraf aan de verenigde 
commissies voor samenwerking voorgelegd ». 
 

 B.21.3.  In de parlementaire voorbereiding van die bepaling wordt uitgelegd : 

 

 « In artikel [5] wordt melding gemaakt van de randgemeenten en de taalgrensgemeenten. 
Men zal zich herinneren dat de Regering in haar mededeling aan het Parlement op 18 februari 
1970 verklaard had dat in de wet op de cultuurraden het behoud zal worden bevestigd van de 
culturele waarborgen die in de zes randgemeenten bestaan ten behoeve van de inwoners dezer 
gemeenten die gebruik maken van een andere landstaal dan deze van het taalgebied en zulks op 
grond van een akkoord van de Ministers van Nationale Opvoeding of van de Ministers van 
Cultuur. De Regering had eraan toegevoegd dat deze waarborgen slechts in gemeenschappelijk 
akkoord van de twee cultuurraden zouden kunnen worden gewijzigd en dit op grond van het 
reciprociteitsbeginsel. 
 
 Dat is de draagwijdte en de zin van het eerste lid van artikel [5]. 
 
 Het is aangewezen dat zulk eventueel voorstel tot wijziging vooraf in de genoemde 
commissies voor samenwerking wordt besproken, vermits een onderling akkoord tussen de twee 
cultuurraden slechts door overleg kan worden bereikt. Vandaar het tweede lid van artikel [5] » 
(Parl. St., Kamer, 1970-1971, nr. 1053/4, p. 3). 
 

 Er is gepreciseerd : 

 

 « De voorzieningen die op gebied van onderwijs en cultuur in 1970 in genoemde gemeenten 
bestonden moeten derhalve behouden blijven, tenzij de twee cultuurraden, in onderling akkoord, 
hierover anders beslissen » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 400, p. 7). 
 

 In het verslag wordt eveneens gepreciseerd dat : 

 

 « het huidig status-quo voor de faciliteiten aan Franstaligen behouden blijft, zoals zij bestaan 
en zoals zij feitelijk georganiseerd zijn op 31 december 1970 » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, 
nr. 497, p. 9). 
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 B.21.4.  Ten aanzien van de draagwijdte van de « praktische uitvoeringsmaatregelen » 

beschermd bij het voormelde artikel 5, is uiteengezet : 

 

 « Voor wat het onderwijs betreft blijkt de toestand duidelijk. De Franstalige scholen worden 
op pedagogisch gebied geïnspecteerd door ambtenaren van het Franstalig Departement van 
Onderwijs. Voor oprichting, afschaffing, erkenning in een ander taalgebied in het kader van wat 
de wet toelaat zijn beide Ministers samen bevoegd » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 497, 
p. 8). 
 

 Er is eveneens aan herinnerd : 

 

 « Tussen de ministers van Nationale Opvoeding bestaat een akkoord luidens hetwelk een 
inspecteur van de Franse taalrol optreedt in een gemeente die valt onder het gezag van de 
Vlaamse Cultuurraad, maar waar Franstalige scholen bestaan op grond van de faciliteiten die in 
die gemeenten zijn toegestaan » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, p. 2429). 
 

 Uit de parlementaire besprekingen over het voormelde artikel 5 blijkt dat die bepaling 

duidelijk tot doel had « de Franstalige scholen van de zes gemeenten het recht te verzekeren hun 

inspecties te laten uitvoeren door ambtenaren van het Franstalig onderwijs » (Hand., Kamer, 

nr. 105, 16 juli 1971, p. 41). 

 

 B.21.5.  In een advies over het wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen, 

verwijst de afdeling wetgeving van de Raad van State, onder de « culturele faciliteiten » 

toegekend aan de Franstalige inwoners van de zes randgemeenten, bedoeld in artikel 5 van de 

bijzondere wet van 21 juli 1971, eveneens naar het behoud van « de inspectie van Franstalige 

scholen door inspecteurs van het Franstalige Ministerie van Onderwijs » (Parl. St., Kamer, 1977-

1978, nr. 461/25, p. 5). 

 

 B.22.  Artikel 93 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen heeft de bijzondere wet van 21 juli 1971 opgeheven, met uitzondering van de 

artikelen 4 en 5, opgenomen onder hoofdstuk III « Samenwerking tussen de 

cultuurgemeenschappen », van die wet. 

 

 B.23.1.  Met de grondwetsherziening van 15 juli 1988 heeft de Grondwetgever aan de 

gemeenschappen de principiële bevoegdheid inzake onderwijs toegekend. 
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 Artikel 59bis van de Grondwet bepaalde : 

 

 « […] 
 
 § 2.  De Gemeenschapsraden regelen, ieder wat hem betreft, bij decreet :  
 
 1°  de culturele aangelegenheden; 
 
 2°  het onderwijs, met uitsluiting van : 
 
 a)  de bepaling van het begin en het einde van de leerplicht; 
 
 b)  de minimale voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's; 
 
 c)  de pensioenregeling; 
 
 3°  de samenwerking tussen de Gemeenschappen, alsook de internationale 
samenwerking, met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden bedoeld 
in 1° en 2° van deze paragraaf. 
 
 Een wet aangenomen met de in artikel 1, laatste lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° 
vermelde culturele aangelegenheden, de in 3° vermelde vormen van samenwerking, alsook de 
nadere regelen voor het in 3° van deze paragraaf vermelde sluiten van verdragen vast. 
 
 […] 
 
 § 4.  De decreten, genomen bij toepassing van § 2, hebben kracht van wet respectievelijk 
in het Nederlands taalgebied en in het Frans taalgebied, alsmede ten aanzien van de 
instellingen, gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun 
activiteiten, moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere 
gemeenschap. 
 
 […] ». 
 

 B.23.2.  Het doel van de grondwetsherziening van 1988 bestond erin « de Gemeenschappen 

[…] maximaal de bevoegdheid toe te kennen voor het onderwijsbeleid » (Parl. St., Senaat, B.Z. 

1988, nr. 100-2/1°, p. 1), teneinde te streven naar « homogene bevoegdheidsblokken » (ibid., 

p. 2). 

 

 B.23.3.  De tekst van artikel 59bis, §§ 2 en 4, van de Grondwet, zoals ingevoegd bij de 

grondwetsherziening van 24 december 1970 en gewijzigd bij de grondwetsherzieningen van 

17 juli 1980 en 15 juli 1988, vormt de tekst van artikel 127 van de gecoördineerde Grondwet. 
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 B.24.  Rekening houdend met de hiervoor in herinnering gebrachte juridische context, dient 

het Hof na te gaan of de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » bedoeld in 

artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 kunnen worden beschouwd als waarborgen 

beschermd bij artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, waarbij de bescherming 

van die bepaling veronderstelt dat dergelijke waarborgen zijn aangenomen overeenkomstig de 

bevoegdheidverdelende regels die op dat ogenblik van kracht waren en dat zij nog steeds kunnen 

worden beschouwd als « bestaande » op 1 januari 2002. 

 

 B.25.  Uit de parlementaire voorbereiding die in B.21 is aangehaald, blijkt dat artikel 5 van 

de bijzondere wet van 21 juli 1971, door de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake 

onderwijs » bestaande op 31 december 1970 ten behoeve van de Franstaligen van de 

randgemeenten te waarborgen, uitdrukkelijk de waarborg beoogde dat de pedagogische inspectie 

van de Franstalige scholen in de randgemeenten werd uitgevoerd door inspecteurs van de Franse 

taalrol. Die inspectie wordt nu uitgeoefend door de pedagogische inspectie van de Franse 

Gemeenschap. 

 

 In haar advies over het voorstel dat het bestreden decreet is geworden, heeft de afdeling 

wetgeving van de Raad van State overigens onderstreept dat de « praktische 

uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » betrekking hebben op « afspraken die in 1970 zijn 

gemaakt binnen de toenmalige nationale regering, en met name op een protocol van 1 juni 

1970 over de pedagogische inspectie van de Franstalige respectievelijk de Nederlandstalige 

scholen in het Nederlandse respectievelijk het Franse taalgebied » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2006-2007, nr. 1163/2, p. 8). 

 

 B.26.1.  Ten aanzien van de inhoud van het akkoordprotocol van 1 juni 1970, dat de 

juridische grondslag vormt van de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen in de 

randgemeenten, en dat wordt beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, 

blijkt uit verschillende documenten dat de Vlaamse overheden op de hoogte waren van de 

draagwijdte van dat protocol. 

 

 Aldus heeft de Vlaamse minister van Onderwijs, in antwoord op een parlementaire vraag, 

in 2005 verklaard : 
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 « 1.  De onderwijsinspectie van de Franse Gemeenschap controleert nog steeds het 
onderwijs in de gefinancierde en gesubsidieerde Franstalige basisscholen en -afdelingen 
gelegen op het Vlaamse grondgebied (de zes faciliteitengemeenten, Ronse en De Haan). […] 
 
 De rechtsgrond voor deze praktijken […] is te vinden in : 
 
 1.  een protocol van 1 juni 1970, in de Belgische context binnen de Belgische regering 
afgesloten tussen de ministers Vermeylen en Dubois, waarin bepaald wordt dat de 
pedagogische inspectie van de Franse taalrol de Franstalige scholen zal inspecteren en de 
pedagogische inspectie van de Nederlandse taalrol de Nederlandstalige scholen; 
 
 2.  een protocol van 24 mei 1973, binnen dezelfde Belgische context afgesloten tussen de 
ministers Calewaert en Toussaint waarin afgesproken werd dat : 
 
 […] 
 
 •  de pedagogische inspectie van deze scholen wordt verzekerd door het Franstalig 
departement, dat de verslagen overmaakt met een vertaling voor de Nederlandse 
administratie; 
 
 […] » (Bulletin van Vragen en Antwoorden, Vlaams Parlement, 2005-2006, december 
2005, nr. 3, pp. 92 en 93). 
 

 B.26.2.  Evenzo verwijst het Vlaams Parlement, in de parlementaire voorbereiding van 

het bestreden decreet, naar de inhoud van het protocol van 1 juni 1970 : 

 

 « Het protocol van 1 juni 1970, gesloten tussen de toenmalige ministers Dubois en 
Vermeylen, waarbij werd overeengekomen dat de pedagogische inspectie van de Franstalige 
scholen gelegen in het Nederlandse taalgebied uitgeoefend wordt door de pedagogische 
inspectie van de Franse taalrol en voor de Nederlandstalige scholen door de pedagogische 
inspectie van de Nederlandse taalrol. 
 
 Dit was de bevestiging van een reeds bestaande, louter interne administratieve regeling na 
de splitsing van het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur in twee (Belgische) 
ministeries, wat onder meer blijkt uit een nota van 28 juni 1968 waarin de toenmalige 
kabinetschef Dethier stelde : ‘ Toute affaire de régime français ou concernant une institution 
française sera traitée par les services administratifs français et soumise à M. le Ministre de 
l’Education nationale Abel Dubois. Toute affaire de régime néerlandais ou concernant une 
institution de régime néerlandais sera traitée par les services administratifs néerlandais et 
soumise à M. le Ministre de l’Education nationale Pierre Vermeylen. Toute affaire commune 
aux deux régimes linguistiques ou concernant une institution comportant les deux régimes 
linguistiques sera soumise à MM. les Ministres Vermeylen et Dubois. ’ » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, p. 19). 
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 Het verslag vermeldt eveneens : 

 

 « Het eerste van deze protocollen, namelijk dat van 1970, heeft betrekking op de 
pedagogische inspectie van deze scholen en wijst die inspectie toe aan de pedagogische 
inspectie van de Franse taalrol. Deze inspectie wordt nu uitgeoefend door de pedagogische 
inspectie van de Franse Gemeenschap. Het tweede protocol, dat van 1973, herbevestigde dit 
uitgangspunt » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/5, p. 5). 
 

 B.27.1.  In haar memorie voert de Vlaamse Regering aan dat het akkoordprotocol van 1970, 

bij ontstentenis van de bij artikel 190 van de Grondwet vereiste bekendmaking, voor derden geen 

bindend karakter zou hebben. 

 

 Artikel 190 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk 
bestuur is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald ». 
 

 B.27.2.  Zoals reeds hiervoor is onderstreept, ook al is het akkoordprotocol van 1 juni 

1970 niet officieel bekendgemaakt, toch waren de verschillende betrokken overheden 

voldoende op de hoogte van de inhoud ervan om het als dusdanig toe te passen tot de 

inwerkingtreding van het bestreden decreet. 

 

 B.27.3.  Ten slotte bindt een door twee ministers ondertekend akkoordprotocol de 

ondertekenaars, alsook de entiteiten die hen juridisch opvolgen. 

 

 Bij de grondwetsherziening van 1988, die aan de gemeenschappen de principiële 

bevoegdheid inzake onderwijs heeft overgedragen, is uitdrukkelijk verklaard : 

 

 « Ook daar [het geval van een school die in een faciliteitengemeente is gevestigd en 
onderwijs verstrekt in een andere taal dan die van het taalgebied] geldt de verandering de 
betrokken verantwoordelijke Minister, aangezien die voortaan een Gemeenschapsminister zal 
zijn; […]. 
 
 Aanvullend stelt de Vice-Eerste Minister en Minister van Institutionele Hervormingen (N) 
dat voor alle zonet aangehaalde gevallen de algemene regel als volgt kan worden omschreven : 
alles wat momenteel tot de bevoegdheid van de Minister van Onderwijs (N) behoort, zal naar de 
Vlaamse Gemeenschap en alles waarvoor de Minister van Onderwijs (F) bevoegd is, zal naar de 
Franse Gemeenschap worden overgeheveld » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 10/59b-456/4, 
p. 30). 
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 Aangezien de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap respectievelijk de 

Nederlandstalige minister en de Franstalige minister van Nationale Opvoeding zijn 

opgevolgd, moet het akkoordprotocol gesloten op 1 juni 1970 tussen de Franstalige en 

Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding worden geacht de Vlaamse 

Gemeenschap en de Franse Gemeenschap te binden. 

 

 B.27.4.  De verbintenis vervat in het akkoordprotocol van 1 juni 1970 kan dus niet 

eenzijdig worden opgeheven door één van de partijen bij dat protocol, maar uitsluitend na 

instemming van beide partijen, overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5, eerste lid, in 

fine, van de bijzondere wet van 21 juli 1971. 

 

 B.28.  In haar memorie voert de Vlaamse Regering aan dat de « praktische 

uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 

21 juli 1971 geen « bestaande garanties » zouden zijn in de zin van artikel 16bis van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980, in zoverre artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 

in strijd zou zijn met de verdeling van de bevoegdheden inzake onderwijs vervat in artikel 127 

van de Grondwet. 

 

 B.29.1.  Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de grondwetsherziening 

van 24 december 1970, alsook uit die met betrekking tot de aanneming van de bijzondere wet 

van 21 juli 1971, aangehaald in B.20 en B.21, blijkt dat artikel 5 van die bijzondere wet past 

in het kader van het akkoord dat heeft geleid tot de invoeging van een artikel 59bis in de 

Grondwet bij de grondwetsherziening van 24 december 1970. 

 

 B.29.2.  Bij de aanneming van artikel 59bis heeft de minister van Nationale Opvoeding 

(N) verklaard dat « de Regering haar verklaring van 18 februari [1970] bevestigt en de 

doelstellingen ervan zal verwezenlijken » (Hand., Senaat, nr. 66-67, 10 juni 1970, p. 1819), 

waarbij hij heeft gepreciseerd : 

 

 « Ten aanzien van de Franstalige scholen gevestigd in de Nederlandstalige gemeenten 
verlopen de administratieve betrekkingen met de gemeentebesturen en de centrale overheid in de 
administratieve taal van hun taalgebied, met andere woorden het Nederlands. Maar al wat 
betrekking heeft op het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, al wat de pedagogie betreft, 
valt onder de bevoegdheid van de Franstalige inspecteurs en van mijn Franstalige collega van 
Nationale Opvoeding » (ibid., p. 1819). 
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 B.29.3.  Het behoud van de bestaande waarborgen inzake onderwijs ten behoeve van de 

Franstaligen van de randgemeenten vormde dus een element dat onlosmakelijk was verbonden 

met de bevoegdheidsoverdracht bij artikel 59bis van de Grondwet. 

 

 B.29.4.  Het verband tussen artikel 59bis van de Grondwet en het behoud van de 

waarborgen ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten is in herinnering gebracht in 

de parlementaire voorbereiding van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971. 

 

 Aan een lid dat meende dat het ontworpen artikel 5 in tegenspraak was met artikel 59bis van 

de Grondwet, heeft de minister van Communautaire Betrekkingen (N) geantwoord dat die 

bepaling « enkel punt 19 [overneemt] van de mededeling van de Eerste Minister dd. 18 februari 

1970 » en dat « het politiek akkoord dat daaruit is voortgevloeid, wordt geconcretiseerd in dit 

artikel » (Parl. St., Kamer, 1970-1971, nr. 1053/4, p. 5). 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 21 juli 1971 is 

hieromtrent uiteengezet : 

 

 « De verklaring van de Eerste Minister van 18 februari 1970 voorzag erin dat die waarborg 
[de feitelijke situaties in cultuuraangelegenheden waarborgen] zou worden verleend in de wet tot 
regeling van de cultuurraden » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, p. 2431). 
 

 B.29.5.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft in het in B.21.5 vermelde 

advies en in haar advies over het wetsontwerp dat de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen is geworden, geoordeeld dat « men […] de grondwettigheid van 

artikel 5 van de wet van 21 juli 1971 [kon] aanvaarden, omdat deze bepaling - blijkens de 

verklaringen van de verslaggever van de senaatscommissie voor de grondwetsherziening - door 

de Grondwetgever als compromis-oplossing werd gewild » (Parl. St., Kamer, 1977-1978, 

nr. 461/25, p. 5; Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/40, p. 6). 

 

 B.30.1.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft in de voormelde adviezen, met 

verwijzing naar de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 21 juli 1971, 

eveneens « de principiële, uitsluitende bevoegdheid van de Cultuurraad van de Nederlandse 

Cultuurgemeenschap en het uitzonderlijke karakter van de in artikel 5 vervatte afwijking » 

benadrukt (Parl. St., Kamer, 1977-1978, nr. 461/25, p. 5; Parl. St., Senaat, 1979-1980, 

nr. 434/40, p. 6). Uit de door de afdeling wetgeving van de Raad van State aangehaalde 



 48

parlementaire voorbereiding blijkt dat de bijzondere wetgever geen afbreuk heeft willen doen 

aan de principiële territoriale bevoegdheid van de toenmalige Cultuurraad voor de Nederlandse 

Cultuurgemeenschap in de rand- en taalgrensgemeenten.  

 

 In de Senaat heeft de verslaggever hieromtrent het volgende verklaard :  

 

 « Ik kan daar moeilijk een ander antwoord op geven dan u te zeggen dat deze tekst zoals hij 
nu voorligt het resultaat is van een overeenkomst die in de Commissie voor de Herziening van de 
Grondwet is bereikt.  
 
 Enerzijds hadden wij daar te maken met de noodzakelijkheid om ten aanzien van de zes 
randgemeenten de bevoegdheid vast te leggen van de Nederlandse Cultuurraad. Anderzijds heeft 
men echter bij ons erop aangedrongen – en wij hebben daar begrip voor getoond – om als het 
ware de verworven rechten van de bevolking ter plaatste te eerbiedigen. 
 
 Daarom heeft uw commissie een lijst gevraagd aan de minister van Franse Cultuur, waarin 
vaststond wat nu op het ogenblik als faciliteiten wordt verleend. Men heeft geoordeeld dat het 
een billijke oplossing is als wij de verworven rechten handhaven. Dat is onze huidige tekst.  
 
 Het spreekt echter vanzelf dat tegenover een bevoegde nederlandstalige cultuurraad, men 
moeilijk in de optiek van dat compromis kan aanvaarden dat dan nog op een belangrijke wijze de 
faciliteiten worden uitgebreid. Immers dan zouden wij het verwijt oplopen dat wij niet 
consequent zijn geweest in de territoriale bevoegdheidsomschrijving van de nederlandstalige 
cultuurraad » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, pp. 2404-2405). 
 

 Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 preciseert zelf overigens dat het geldt 

« onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad ». 

 

 B.30.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van artikel 59bis van de Grondwet heeft de 

minister van Nationale Opvoeding (N) overigens, in antwoord op een vraag over de territoriale 

bevoegdheid van de cultuurraden ten aanzien van de randgemeenten, gepreciseerd : 

 

 « Het is inderdaad de cultuurraad van een gemeenschap die bevoegd is voor de cultuur in 
dat landsgedeelte, maar in de verklaring van 18 februari [1970] werd duidelijk bepaald, niet 
dat de bevoegdheid van die cultuurraad zou worden gewijzigd, maar dat op basis van een 
reciprociteitsbeginsel er wel akkoorden kunnen worden gesloten tussen beide cultuurraden 
wat de gemeenten betreft waar een nederlandstalige minderheid is en de gemeenten waar er 
een franstalige minderheid is. Het is dus zeer duidelijk : de bevoegdheid blijft zoals wij het 
altijd hebben voorgesteld, Nederlandse Cultuurraad voor het nederlandstalig landsgedeelte, 
Franse Cultuurraad voor het franstalig landsgedeelte, maar met de mogelijkheid voor beide 
cultuurraden aanpassingsmodaliteiten te voorzien in de gemeenten waar er een minderheid is, 
nederlandstalig of franstalig, en dan op basis van een volstrekte reciprociteit » (Hand., Senaat, 
nrs. 66-67, 10 juni 1970, p. 1820). 
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 B.31.1.  Uit de artikelen 127, § 1, eerste lid, 2°, en 127, § 2, van de Grondwet blijkt dat, 

behoudens de uitzonderingen waarin de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen 

in bestuurszaken voorziet, enkel de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is om regelend op te 

treden ten aanzien van het onderwijs georganiseerd in de randgemeenten, die in het 

Nederlandse taalgebied zijn gelegen. 

 

 B.31.2.  Uit de in B.30 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 5 van 

de bijzondere wet van 21 juli 1971 hieraan geen afbreuk heeft willen doen. Die bepaling 

beoogt immers niet de Franse Gemeenschap een normatieve bevoegdheid te verlenen inzake 

het onderwijs in de betrokken gemeenten, maar de feitelijke situatie, zoals die bestond op 

31 december 1970, te behouden (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 497, p. 9, en Hand., Senaat, 

nr. 84, 8 juli 1971, p. 2405). Ze houdt in dat wanneer de Vlaamse Gemeenschap, in het kader 

van de uitoefening van haar normatieve bevoegdheid, « de praktische uitvoeringsmaatregelen 

inzake onderwijs die de Ministers van Nationale Opvoeding tot 31 december 1970 in 

onderlinge overeenstemming hebben genomen ten behoeve van de inwoners van de zes 

randgemeenten », wenst te wijzigen, de instemming van het Parlement van de Franse 

Gemeenschap is vereist.  

 

 B.32.  Uit hetgeen voorafgaat vloeit voort dat artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 

1971 artikel 127 van de Grondwet niet schendt. 

 

 B.33.1.  Daarnaast kan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, anders dan de 

Vlaamse Regering in haar memorie aanvoert en anders dan in de parlementaire voorbereiding 

van het bestreden decreet werd geopperd (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, 

pp. 27-35), niet worden geacht impliciet te zijn opgeheven door de grondwetsherziening van 

15 juli 1988. 

 

 B.33.2.  In de parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening van 1988 werd 

bevestigd dat de materiële uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschappen inzake 

onderwijs de regeling in artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 niet in het geding 

bracht (Hand., Kamer, B.Z. 1988, nrs. 27-28, 7 juli 1988, p. 935). 

 

 



 50

 Wat de bestreden bepalingen betreft 

 

 B.34.  In zoverre het bepaalt dat de betrokken scholen « de controle aanvaarden en mogelijk 

maken door de onderwijsinspectie georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap », lijkt 

artikel 2, tweede lid, 2°, van het bestreden decreet niet verenigbaar te zijn met artikel 5 van de 

bijzondere wet van 21 juli 1971 en met artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 

zodat het middel afgeleid uit de schending van die bepalingen als ernstig moet worden 

beschouwd. 

 

 Behoudens de in artikel 5, eerste lid, laatste zin, van de bijzondere wet van 21 juli 1971 

bedoelde instemming, dienen de betrokken scholen derhalve te worden geïnspecteerd door 

inspecteurs van de Franse Gemeenschap. 

 

 B.35.  De « praktische uitvoeringsmaatregelen » waarvan sprake in artikel 5 van de 

bijzondere wet van 21 juli 1971 hebben alleen betrekking op het pedagogisch toezicht, met 

uitsluiting van de andere controles waaraan de betrokken scholen zijn onderworpen. Voor alles 

wat hun organisatie en hun administratie betreft, vallen die scholen onder de normatieve 

bepalingen en de administratieve controles van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 B.36.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, zou het voormelde 

artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 niet kunnen impliceren dat het territoriale 

toepassingsgebied van de decreten van de Franse Gemeenschap inzake onderwijsinspectie, 

leerplannen, doelstellingen en pedagogische bepalingen, kan worden uitgebreid tot de voormelde 

scholen en afdelingen, noch dat die decreten als dusdanig op hen van toepassing zijn. 

 

 B.37.1.  Zoals eraan is herinnerd in B.31, kan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 

1971 niet afwijken van artikel 127, § 2, van de Grondwet, dat het territoriale toepassingsgebied 

van de onderwijsdecreten bepaalt, en beoogt het zulks overigens niet. 

 

 Op grond van die laatste bepaling komt het aan de Vlaamse Gemeenschap toe de 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen, alsook de voorschriften inzake leerlingenbegeleiding vast te 

stellen, en de leerplannen goed te keuren voor het onderwijs in het Nederlandse taalgebied, 

waartoe ook de voormelde scholen behoren. 
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 B.37.2.  Daarbij dient evenwel rekening te worden gehouden met het bijzondere karakter 

van de scholen in kwestie, en met name met het feit dat zij, overeenkomstig artikel 6 van de wet 

van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en artikel 7 van de wet van 2 augustus 

1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, onderwijs in het Frans verstrekken, dat de 

inspectie geschiedt door inspecteurs van de Franse Gemeenschap, die luidens het in B.26.1 

vermelde protocol van 24 mei 1973 hun verslagen met een vertaling moeten overzenden aan de 

Vlaamse administratie, en dat een aanzienlijk aantal leerlingen van de Franstalige basisscholen 

zich nadien inschrijven in Franstalige secundaire scholen. 

 

 B.38.1.  Ofschoon uit het bestreden decreet voortvloeit dat de voormelde scholen in beginsel 

de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen dienen te 

implementeren, dient te worden opgemerkt dat het bestreden artikel 2, tweede lid, 1°, 

uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorziet om een afwijking te vragen. 

 

 B.38.2.  Luidens artikel 44bis, § 1, van het decreet van 25 februari 1997 kan een 

schoolbestuur een afwijkingsaanvraag indienen bij de Vlaamse Regering, waarbij het 

schoolbestuur vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen dient voor te stellen. In het 

kader van hun aanvraag om te mogen afwijken van de door het Vlaams Parlement vastgestelde 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen, kunnen de schoolbesturen van de voormelde scholen vragen 

de algemene en bijzondere ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgesteld door de Franse 

Gemeenschap toe te passen. 

 

 B.38.3.  Het voormelde artikel 44bis, § 2, bepaalt dat de Vlaamse Regering beoordeelt of de 

vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen in hun geheel gelijkwaardig zijn met die 

welke overeenkomstig artikel 44 van hetzelfde decreet werden vastgelegd en toelaten 

gelijkwaardige studiebewijzen en diploma’s uit te reiken. 

 

 B.38.4.  Te dien aanzien dient te worden opgemerkt dat de Vlaamse Gemeenschap de 

gelijkwaardigheid van de studiebewijzen en diploma’s van de Franse Gemeenschap heeft erkend. 

 

 B.38.5.  Bijgevolg dient het bestreden artikel 2, tweede lid, 1°, aldus te worden 

geïnterpreteerd dat wanneer een schoolbestuur van één van de voormelde scholen een afwijking 

zou vragen van de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen, 

en als vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen de algemene en bijzondere 
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ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgesteld door de Franse Gemeenschap zou voorstellen, de 

Vlaamse Regering de goedkeuring van die afwijking niet kan weigeren. 

 

 B.39.  Luidens het bestreden artikel 2, tweede lid, 3°, dient de Vlaamse Regering de 

leerplannen van de voormelde scholen goed te keuren. Uit artikel 45, § 1, van het decreet van 

25 februari 1997 vloeit voort dat een leerplan de door de Vlaamse Regering opgelegde of 

gelijkwaardig verklaarde ontwikkelingsdoelen en eindtermen in acht dient te nemen. Deze moet 

bijgevolg, op advies van de inspectie van de Franse Gemeenschap, het leerplan goedkeuren dat 

haar is voorgelegd door een school die de in B.38.5 vermelde afwijking heeft verkregen. 

 

 B.40.   Luidens artikel 44bis, § 3, van het decreet van 25 februari 1997 « [dient] het 

schoolbestuur […] uiterlijk op 1 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar 

waarin de vervangende ontwikkelingsdoelen/eindtermen zullen gelden, een afwijkingsaanvraag 

in ». De Regering beslist « uiterlijk op 31 december van het voorafgaande schooljaar », legt haar 

besluit binnen zes maanden ter bekrachtiging voor aan het Parlement en, indien dat laatste dat 

besluit niet bekrachtigt, « houdt het op rechtskracht te hebben ». 

 

 Luidens artikel 45, § 2, van het voormelde decreet, worden de leerplannen op advies van de 

pedagogische inspectie door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

 

 B.41.1.  De niet-naleving van de verplichting van een school inzake de 

ontwikkelingdoelen en eindtermen en inzake het leerplan kan ertoe leiden, enerzijds, dat de 

erkenning van die school wordt opgeheven en, anderzijds, dat de financiering of de 

subsidiëring van die school geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden. 

 

 B.41.2.  De schoolbesturen van de Franstalige scholen in de randgemeenten moeten 

evenwel over de nodige tijd beschikken om, voor zover zij van oordeel zijn dat de door de 

Vlaamse Gemeenschap vastgestelde ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen onvoldoende 

ruimte laten voor hun eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen en/of ermee 

onverzoenbaar zijn, vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet een 

afwijkingsaanvraag in te dienen en de leerplannen ter goedkeuring voor te leggen. 
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 B.42.1.  Luidens artikel 143, § 1, van de Grondwet, nemen de federale Staat, de 

gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de 

uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, de federale loyauteit in acht. 

 

 Het beginsel van de federale loyauteit houdt blijkens de parlementaire voorbereiding van 

die grondwetsbepaling voor de federale overheid en voor de deelgebieden de verplichting in 

om, wanneer zij hun bevoegdheden uitoefenen, het evenwicht van de federale constructie in 

haar geheel niet te verstoren; het betekent meer dan het uitoefenen van bevoegdheden : het 

geeft aan in welke geest dat moet geschieden (Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-

29/2). 

 

 B.42.2.  Het zou niet bestaanbaar zijn met het voormelde beginsel van de federale 

loyauteit, indien de Vlaamse Regering de erkenning zou opheffen of de financiering of de 

subsidiëring zou inhouden van een Franstalige school in een randgemeente die een 

afwijkingsaanvraag heeft ingediend of haar leerplan ter goedkeuring heeft voorgelegd, en dit 

zolang de Vlaamse Regering die afwijkingsaanvraag niet heeft aanvaard en het leerplan niet 

heeft goedgekeurd, en zolang het Vlaams Parlement de beslissing van de Vlaamse Regering 

over de afwijkingsaanvragen niet heeft bekrachtigd. 

 

 Een dergelijke inbreuk op de in artikel 143, § 1, van de Grondwet bepaalde federale 

loyauteit door een besluit van de Vlaamse Regering dat de erkenning van een Franstalige 

school in een randgemeente zou opheffen of de financiering of de subsidiëring ervan zou 

inhouden, zou haar een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkenen. 

 

 B.42.3.  Bij ontstentenis van een overgangsbepaling die de Franstalige scholen in de 

randgemeenten zou toelaten om, met inachtneming van de federale loyauteit, de in B.38.5 

vermelde afwijking te verkrijgen alsook de in B.39 vermelde goedkeuring van de leerplannen, 

dienen de bestreden bepalingen, vermeld in het eerste streepje, b), van het beschikkend 

gedeelte, doch enkel in de daarin aangegeven mate, te worden geschorst. 

 

 B.43.  Luidens het bestreden artikel 2, tweede lid, 4°, moeten de schoolbesturen van de 

scholen een beleidscontract of beleidsplan hebben met een Vlaams centrum voor 

leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december 1998 

betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 
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 Volgens artikel 41 van dat decreet kan een centrum voor leerlingenbegeleiding slechts 

worden gefinancierd of gesubsidieerd indien het « de bepalingen naleeft met betrekking tot de 

onderwijstaal en taalkennis van het personeel zoals bepaald in de wet van 30 juli 1963 houdende 

taalregeling in het onderwijs en in de wet van [2] augustus 1963 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken ». 

 

 Bijgevolg kan de verplichting bepaald in artikel 2, tweede lid, 4°, om een beleidscontract of 

een beleidsplan te sluiten met een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd 

centrum voor leerlingenbegeleiding slechts worden opgelegd indien de Vlaamse Regering in het 

werkingsgebied van de betrokken scholen een centrum voor leerlingenbegeleiding financiert, 

waarvan het personeel het bewijs heeft geleverd van een grondige kennis van de onderwijstaal 

van de instelling, te dezen het Frans. 

 

 B.44.  De verplichting om een beleidscontract of een beleidsplan te sluiten, heeft betrekking 

op de verplichte taken van de centra voor leerlingenbegeleiding, namelijk hun medewerking 

« aan de organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten, de profylactische 

maatregelen en het vaccinatiebeleid en aan de begeleidingsinitiatieven van het centrum inzake 

leerplichtcontrole » (artikel 32 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor 

leerlingenbegeleiding). Voor andere diensten, zoals die in verband met de psychologie of de 

logopedie, staat het de schoolbesturen van de scholen vrij een contract te sluiten met een 

Franstalige dienst (zie in die zin de verklaring van de minister van Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap van 1 december 2009, Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 

2009-2010, CRIc, nr. 34-Educ. 6, pp. 5 en 12). 

 

 B.45.  De maatregel waarin artikel 2, tweede lid, 4°, van het bestreden decreet voorziet, in 

de daaraan te geven interpretatie, zoals vermeld in B.43 en B.44, is niet van dien aard dat hij 

afbreuk doet aan waarborgen die zouden hebben bestaan op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zodat, ten aanzien 

van die maatregel, het middel afgeleid uit de schending van dat artikel 16bis niet als ernstig kan 

worden beschouwd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  schorst, in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende 

interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs 

van 25 februari 1997 », in zoverre zij van toepassing zijn op de Franstalige scholen en de 

afdelingen ervan in de zes randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de gecoördineerde wetten van 

18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken : 

 

 a)  artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet 

basisonderwijs van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 2°; 

 

 b)  artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 9°, van 

het voormelde decreet van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 1° en 3°, doch enkel 

in zoverre die bepalingen niet voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de schoolbesturen 

van de Franstalige scholen in de randgemeenten een afwijking van de ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen en de goedkeuring van hun leerplannen kunnen verkrijgen; 

 

 -  verwerpt de vorderingen tot schorsing voor het overige, onder voorbehoud van de 

interpretaties vermeld in B.43 en B.44. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4924 

 
 

Arrest nr. 96/2010 
van 29 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 9, 22, 23 en 24 van de wet van 

10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, ingesteld door de 

nv « Derby » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 april 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 april 2010, is een vordering tot schorsing 
ingesteld van de artikelen 9, 22, 23 en 24 van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de 
wetgeving inzake kansspelen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2010) 
door de nv « Derby », met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 715, 
Jean-Claude Delmotte, wonende te 1170 Brussel, Bosnimfenlaan 30, Didier Pottieuw, 
wonende te 1650 Beersel, Dachelenbergstraat 90, Chrystelle Crombin, wonende te 
5651 Thy-le-Château, rue de Gourdinnes 53, Joël Gilles, wonende te 6210 Les Bons Villers, 
rue Edouard Givron 8A, Robert Sautier, wonende te 7080 La Bouverie, route d’Eugies 48, 
Naima Boutahar, wonende te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 344, Christophe Michel, 
wonende te 1315 Piétrebais, rue de Sart Mélin 11, en Catherine Orban, wonende te 
1050 Brussel, Gustave Biotstraat 40. 
 
 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging 
van dezelfde wettelijke bepalingen. 
 
 
 Bij beschikking van 6 mei 2010 heeft het Hof de terechtzitting bepaald op 26 mei 2010 
na de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
bedoelde overheden te hebben uitgenodigd uit hun eventuele schriftelijke opmerkingen 
uiterlijk op 20 mei 2010 ter griffie neer te leggen in de vorm van een memorie, waarvan zij 
een afschrift binnen dezelfde termijn aan de verzoekende partijen overzenden en waarin zij 
hun standpunt uiten, in het kader van het tweede middel dat in het verzoekschrift is 
opgeworpen, met name in het geval waarin een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van 
de Europese Unie zou worden gesteld, over de weerslag die het arrest Factortame Ltd e.a. 
(HvJ, 19 juni 1990, C-213/89) op de onderhavige zaak zou kunnen hebben. 
 
 De Waalse Regering en de Ministerraad hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, en Mr. G. Pijcke, advocaat bij de 
balie te Brussel, voor de eerste verzoekende partij, de nv « Derby », en Mr. E. Crabeels loco 
Mr. E. Carlier, advocaten bij de balie te Brussel, voor de andere verzoekende partijen, 
Jean-Claude Delmotte en anderen; 
 
 .  Mr. C. Lépinois loco Mr. P. Coenraets, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
vzw « Belgische Federatie voor Paardenwedrennen »; 
 
 .  Mr. D. Renders, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. B. Lombaert en Mr. V. Rigodanzo, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden 
toegepast. 
 

 
  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 
 
 A.1.1.  Het maatschappelijk doel van de nv « Derby », eerste verzoekende partij, bestaat in « alle om het 
even welke verrichtingen, commerciële en financiële, roerende en onroerende welke rechtstreeks of 
onrechtstreeks betrekking hebben op het aannemen van spelen en weddenschappen toegelaten door de wet ». 
 
 De verzoekende partij preciseert dat zij een activiteit uitoefent van bookmaker voor sportweddenschappen 
die zij aan het publiek aanbiedt onder de naam « Ladbrokes », en een netwerk van wedkantoren beheert die 
volgens de nieuwe bepalingen van de bestreden wet inrichtingen van klasse IV zijn.  
 
 Zij meent dat zij rechtstreeks en ongunstig wordt geraakt door artikel 9 van de wet van 10 januari 2010, in 
zoverre dat artikel het maximale verlies per uur beperkt van de speelautomaten die zij mag uitbaten. Zij acht zich 
eveneens benadeeld door artikel 22 van de voormelde wet, in zoverre het haar zou beletten sommige 
weddenschappen op paardenwedrennen in te richten, alsook door artikel 23, dat haar zou beletten de 
weddenschappen te commercialiseren die zij in de krantenwinkels inricht en de uitbating van speelautomaten in 
de inrichtingen van klasse IV enkel zou beperken tot de automaten die weddenschappen aanbieden die 
soortgelijk zijn aan die welke in een wedkantoor worden aangeboden. Dezelfde bepaling wordt voorts 
bekritiseerd in zoverre zij de inrichtingen ertoe verplicht de weddenschappen te registreren. Ten slotte is de 
verzoekende partij van mening dat zij ook wordt benadeeld door artikel 24 van de bestreden wet, in zoverre het 
de Koning toestaat de wedkantoren verplichtingen inzake toezicht op en controle van die weddenschappen op te 
leggen. 
 
 A.1.2.  De tweede tot de negende verzoeker werken reeds verschillende jaren in de nv « Derby » als 
kantoorbeheerder, technicus, kaderlid, bediende van de dienst veiligheid, bediende van de dienst marketing, 
commercieel manager of kantoorassistent. Zij zijn van mening dat zij, als werknemer, belang erbij hebben zich te 
verzetten tegen wetsbepalingen die de activiteiten van de vennootschap die hen tewerkstelt, aanzienlijk kunnen 
beperken. 
 
 Zij zouden daarnaast rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door artikel 28 van de bestreden wet, 
aangezien zij voortaan houder zullen moeten zijn van een vergunning om hun huidig beroep uit te oefenen. Dat 
zal echter niet het geval zijn voor de bedienden die in een krantenwinkel werken, terwijl die laatstgenoemden op 
grond van de nieuwe wetgeving eveneens weddenschappen kunnen aannemen. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.2.1.  Het eerste middel is gericht tegen het nieuwe artikel 8, vierde lid, van de wet van 7 mei 1999, zoals 
ingevoegd bij artikel 9 van de bestreden wet en tegen de bewoordingen « die weddenschappen op soortgelijke 
activiteiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor » in het nieuwe artikel 43/4, § 2, derde 
lid, derde streepje, van de wet van 7 mei 1999, zoals ingevoegd bij artikel 23 van de bestreden wet. 
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 De schending wordt aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet en met het decreet d'Allarde. 
 
 A.2.2.  In het eerste onderdeel van het eerste middel merken de verzoekende partijen op dat de wetgever 
heeft voorzien in een gemiddeld verlies per uur dat identiek is voor de inrichtingen van kansspelen van de 
klassen III en IV, met andere woorden de drankgelegenheden en de wedkantoren. De twee soorten inrichtingen 
zouden zich echter bevinden in situaties die, ten aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel van de 
bescherming van de spelers, wezenlijk verschillend zouden zijn. Het aantal inrichtingen van klasse IV zou 
immers worden beperkt door een machtiging aan de Koning bij het nieuwe artikel 43/4, § 4, van de wet, terwijl 
het aantal drankgelegenheden onbeperkt is. 
 
 Evenzo voorziet het nieuwe artikel 43/4, § 4, van de wet erin dat de Koning bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad de criteria bepaalt die ertoe strekken een spreiding van de inrichtingen van klasse IV 
te organiseren, terwijl dat niet het geval is voor de inrichtingen van klasse III. 
 
 Tussen beide categorieën van inrichtingen verschillen de regels eveneens op het vlak van de openingsuren, 
de toegang voor minderjarigen, het verbruik van alcoholische dranken, de exclusiviteit van de bestemming en de 
videobewaking. 
 
 Er wordt aangevoerd dat de beperking van het gemiddelde verlies per uur tot 12,50 euro voor de 
inrichtingen van klasse IV de uitbating van die spelen verlieslatend zou maken. 
 
 Luidens het nieuwe artikel 43/4, § 2, van de wet moet het gaan om kansspelautomaten die weddenschappen 
op soortgelijke activiteiten aanbieden als die welke aangegaan worden in het wedkantoor. Er wordt aangevoerd 
dat die automaten thans niet bestaan en dat de vervaardiging ervan een aanzienlijke kostprijs zou inhouden bij 
het ontwerp en de aankoop ervan, gelet op de beperktheid van de markt. Bovendien zouden slechts 150 van de 
300 kantoren die de eerste verzoekende partij uitbaat, kansspelautomaten kunnen aanbieden. De situatie zou 
verschillen van die van de drankgelegenheden, waar de kansspelen die kunnen worden uitgebaat, wijdverbreid 
zijn. 
 
 De verzoekende partijen merken anderzijds op dat het gemiddelde verlies per uur anders is gedefinieerd 
voor de inrichtingen van klasse IV dan voor de inrichtingen van de klassen II en III. Artikel 8 van de wet van 
7 mei 1999 bepaalt immers dat alleen de kansspelen zijn toegestaan « waarvan vaststaat » (in het Frans : « dont il 
est établi ») dat de speler gemiddeld niet meer verlies kan lijden dan respectievelijk 25 en 12,50 euro, terwijl het 
nieuwe artikel 8, voor de kansspelinrichtingen van klasse IV bepaalt dat alleen de kansspelen zijn toegestaan 
waarvoor « vaststaat » (in het Frans : « il est certain que ») dat de speler gemiddeld per uur niet meer verlies kan 
lijden dan 12,50 euro. Dat semantische verschil (in het Frans) zou voor de inrichtingen van klasse III kunnen 
inhouden dat kan worden aangetoond dat het maximale verlies per uur niet is bereikt rekening houdend met 
bijvoorbeeld de rust- en bedenktijden van de speler, terwijl, voor de inrichtingen van klasse IV, de zekerheid is 
vereist dat dezelfde limiet niet is overschreden. 
 
 Voorts wordt aangevoerd dat het nominale bedrag van 12,50 euro niet met dezelfde werkelijkheid 
overeenstemt voor de inrichtingen van klasse IV en van klasse III. Artikel 9, 5°, van de wet van 10 januari 2010 
bepaalt immers dat de bedragen van de kansspelen bedoeld in dat artikel worden geïndexeerd op de door de 
Koning te bepalen wijze. Voor de drankgelegenheden kan dat bedrag echter worden geïndexeerd sinds de 
aanneming van de programmawet van 8 april 2003 en zal het ongeveer uitkomen op 16,10 euro, tegen de 
12,50 euro die van toepassing is op de wedkantoren. 
 
 De verzoekende partijen voeren aan dat afbreuk is gedaan aan hun vrijheid van handel en nijverheid, 
aangezien de bekritiseerde maatregel onevenredige gevolgen heeft voor de inrichtingen van klasse IV, die zullen 
moeten afzien van een mogelijk lucratief segment van hun commerciële activiteit daar dat segment niet meer 
rendabel zal zijn. 
 
 A.2.3  Na te hebben herinnerd aan het algemeen kader van de wet, antwoordt de Ministerraad in zijn 
memorie, in verband met het eerste onderdeel van het eerste middel, dat de wetgever aan de kansspelinrichtingen 
van klasse IV het aannemen van weddenschappen heeft voorbehouden met uitzondering van het aannemen van 
weddenschappen door de krantenwinkels en het aannemen van onderlinge weddenschappen ingericht binnen de 
omheining van een renbaan. De hoofdactiviteit van de wedkantoren bestaat dus erin de mogelijkheid om 
weddenschappen aan te nemen, aan te bieden. Het nieuwe artikel 8, vierde lid, staat de kansspelinrichtingen van 
klasse IV eveneens toe naast hun hoofdactiviteit een nevenactiviteit uit te baten. De hoofdactiviteit van de 
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inrichtingen van klasse III bestaat daarentegen in de verkoop van ter plaatse te verbruiken dranken en, op grond 
van artikel 8 van de wet van 7 mei 1999, kunnen zij kansspelen uitbaten waarvoor is aangetoond dat de gokker 
niet meer dan 12,50 euro per uur kan verliezen. De inrichtingen van klasse III mogen geen enkele activiteit 
bestaande in het aannemen van weddenschappen uitoefenen. 
 
 De Ministerraad merkt op dat zowel de hoofdactiviteit als de nevenactiviteit van de kansspelinrichtingen 
van klasse IV voortaan worden geregeld bij de wet van 7 mei 1999, terwijl alleen de bijkomende activiteit van de 
inrichtingen van klasse III onder het toepassingsgebied van de wetgeving van 1999 valt. Hun hoofdactiviteit 
vertoont immers geen enkel verband met die wetgeving. 
 
 Volgens de Ministerraad zouden de verzoekers, door aan te voeren dat het door de wetgever vastgestelde 
gemiddelde verlies per uur van de kansspelen hen zou beletten die activiteit op een rendabele manier uit te baten, 
in werkelijkheid trachten te verkrijgen dat zij die activiteit als tweede hoofdactiviteit mogen uitbaten. 
 
 De afstemming van de bedragen van het gemiddelde verlies per uur zou te verklaren zijn door de 
minimumleeftijd van de klanten, die identiek is voor de twee inrichtingen, namelijk 18 jaar. De minimumleeftijd 
om een casino of een speelautomatenhal te betreden, is daarentegen vastgelegd op 21 jaar, omdat het risico van 
verslaving er groter is dan het bezoek aan de genoemde inrichtingen. 
 
 A.3.1.  In een tweede onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat het nieuwe 
artikel 43/4, § 2, derde lid, derde streepje, van de wet de vrijheid van handel en nijverheid van de 
kansspelinrichtingen van klasse IV op discriminerende wijze beperkt, daar zij de enige inrichtingen zouden zijn 
waarvoor de wetgever beperkingen heeft opgelegd ten aanzien van het type van kansspelautomaten die kunnen 
worden uitgebaat, namelijk die welke de weddenschappen op paardenwedrennen, windhondenrennen en 
voetbalwedstrijden simuleren.  
 
 De verzoekende partijen voeren aan dat gokkers geen enkele belangstelling hebben voor dergelijke spelen, 
zodat de uitbating ervan onmogelijk is. Immers, bij werkelijke rennen en sportevenementen kunnen de gokkers, 
rekening houdend met de kennis die zij op het terrein hebben opgedaan, hun winstkansen maximaliseren, terwijl 
dat niet het geval is voor virtuele rennen of wedstrijden, waarvan de gokker weet dat hij slechts één kans op 
30 240 heeft om te winnen, terwijl de maximale toegestane winst 500 euro bedraagt voor een minimale inzet van 
0,10 euro. 
 
 De verzoekende partijen onderstrepen eveneens dat de bestreden bepaling tot gevolg heeft dat de speler in 
een situatie van volledige passiviteit zal worden geplaatst. Binnen het beroep zou echter geweten zijn dat de 
enige kansspelautomaten die succes hebben, die zijn welke de speler toelaten op een actieve manier aan het spel 
deel te nemen. Hieruit vloeit voort dat de verplichting om kansspelautomaten aan te bieden die weddenschappen 
voorstellen voor activiteiten die vergelijkbaar zijn met die welke in het wedkantoor worden aangenomen, ertoe 
zou leiden dat de inrichtingen van klasse IV, gelet op het feit dat voor dergelijke spelen geen belangstelling 
bestaat, de daarop betrekking hebbende financiële middelen zullen worden ontzegd, in tegenstelling tot de 
andere inrichtingen, zonder dat de parlementaire voorbereiding enige verantwoording bevat voor de bekritiseerde 
beperking. Die laatste zou eveneens afbreuk doen aan de vrijheid van handel en nijverheid van de inrichtingen 
van klasse IV, zonder dat dit noodzakelijk is om de bescherming van de spelers te verzekeren. 
 
 A.3.2.  In zijn memorie voert de Ministerraad aan dat de verzoekende partijen, in zoverre zij de beperking 
bekritiseren in verband met het type kansspel dat zij kunnen uitbaten, zouden aantonen dat zij in werkelijkheid 
kansspelactiviteiten willen uitbaten op dezelfde wijze als de inrichtingen van klasse II, terwijl zij daarvoor niet 
de toestemming hebben. Gokkers de mogelijkheid bieden om te spelen op kansspelen die geen enkel verband 
houden met weddenschappen, zou echter ingaan tegen het beginsel dat de wetgever heeft ingevoerd en volgens 
hetwelk de spelactiviteiten zijn verdeeld onder vier actoren op het terrein. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.4.1.  De verzoeken partijen leiden een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet, met het decreet 
d'Allarde, alsook met de artikelen 49, 52, 54, 56, 57 en 62 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 
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 Er wordt aangevoerd dat de inrichting van weddenschappen met betrekking tot paardenwedrennen een 
economische activiteit is en een dienstverlening vormt in de zin van artikel 57 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. 
 
 De verzoekende partijen merken op dat het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de wet van 7 mei 1999, ingevoegd 
bij artikel 22 van de wet van 10 januari 2010, de inrichting van drie van de vier categorieën van weddenschappen 
op paardenwedrennen die door de wetgever worden toegestaan, voorbehoudt aan de erkende renverenigingen. 
Hieruit vloeit voort dat de inrichters van weddenschappen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie 
en die niet het statuut van erkende renvereniging hebben, in de uitoefening van hun economische activiteit 
worden gehinderd. Op grond van het nieuwe artikel 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 1999 mogen de 
krantenverkopers weddenschappen op paardenwedrennen bovendien alleen aanvaarden wanneer het gaat om 
weddenschappen die door erkende renverenigingen worden ingericht. De inrichters van weddenschappen 
gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie en die niet die hoedanigheid hebben, wordt dus een 
aanzienlijk netwerk om hun weddenschappen te commercialiseren ontzegd. Het Hof van Justitie van de Europese 
Unie zou hebben besloten tot het bestaan van een belemmering in talrijke vergelijkbare zaken in verband met de 
inrichting van kansspelen. Er wordt aangevoerd dat de belemmering te dezen zonder onderscheid van toepassing 
is op de Belgische onderdanen en de onderdanen van andere lidstaten. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen voeren voorts aan dat het doel onaanvaardbaar zou zijn. Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie vallen de enige aanvaardbare verantwoordingen 
inzake de beperking van de vrijheid van vestiging en de vrije dienstverlening immers ofwel onder artikel 52, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, namelijk de openbare orde, de openbare 
veiligheid en de volksgezondheid, ofwel onder dwingende redenen van algemeen belang. Het Hof van Justitie 
van de Europese Unie zou aldus de bescherming van de verbruikers, de preventie van fraude, de preventie van 
het aanzetten van de burgers tot een overdreven uitgave in verband met het spel, alsook de preventie van het 
verstoren van de algemene maatschappelijke orde, als mogelijke doelstellingen hebben aanvaard. 
 
 Talrijke arresten gewezen in andere aangelegenheden dan spelen en weddenschappen zouden eveneens 
hebben bevestigd dat economische motieven niet kunnen worden aanvaard om beperkingen van de vrijheid van 
vestiging en de vrijheid van dienstverlening te verantwoorden. Te dezen merken de verzoekende partijen op dat 
het met de bestreden maatregelen nagestreefde doel erin bestaat de sector van de renverenigingen, die door een 
zware financiële crisis wordt getroffen, te steunen. Dat zou blijken uit talrijke uittreksels uit de parlementaire 
voorbereiding van de bestreden wet. Dergelijke redenen van economische aard zouden echter geen aanvaardbaar 
doel vormen in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.  
 
 In de veronderstelling dat het door de wetgever nagestreefde doel aanvaardbaar zou zijn in het licht van de 
Europese rechtspraak, zou nog moeten worden vastgesteld dat de aangenomen maatregelen niet evenredig, 
discriminerend en niet gepast zijn. Zij zouden niet evenredig zijn, in zoverre het monopolie dat ten behoeve van 
de renverenigingen is ingevoerd om bepaalde weddenschappen in te richten en die in krantenwinkels te verdelen, 
wordt gewaarborgd door zware strafrechtelijke sancties, en in zoverre de noodzaak om ten behoeve van de 
renverenigingen een monopolie in te voeren teneinde de sector van de paardenwedrennen financieel te steunen, 
niet zou zijn aangetoond. De maatregelen zouden eveneens niet gepast zijn in zoverre dat monopolie het 
spelaanbod niet als dusdanig zou beperken. 
 
 A.4.3.  In een eerste onderdeel van het tweede middel wordt artikel 43/2, §§ 1 en 2, verweten een 
monopolie in te voeren ten behoeve van de renverenigingen, ten koste van de inrichters van weddenschappen 
die, zoals de eerste verzoekende partij, dat statuut niet hebben. In het omgekeerde geval kunnen de 
weddenschappen tegen notering op de paardenwedrennen die in het buitenland plaatshebben, zowel door de 
renverenigingen als door andere inrichters van weddenschappen worden ingericht. De bestreden bepaling 
behandelt de renverenigingen aldus anders dan de inrichters van weddenschappen die dat statuut niet hebben, 
aangezien de eerstgenoemde een monopolie genieten om de weddenschappen in te richten, terwijl de 
laatstgenoemde voor diezelfde activiteit aan de mededinging zijn onderworpen. De twee categorieën zouden zich 
in perfect vergelijkbare situaties bevinden, aangezien zij beide economische actoren zijn die actief zijn in de 
sector van de wedrennen en weddenschappen en beide ertoe gehouden zijn te beschikken over een 
vergunning F1 om de weddenschappen in te richten. 
 
 Het verschil in behandeling zou aanzienlijk zijn, aangezien de weddenschappen op de buitenlandse 
paardenwedrennen de enige weddenschappen zijn die in België een zekere representativiteit op economisch vlak 
hebben, terwijl de weddenschappen op de Belgische paardenwedrennen, of het nu gaat om weddenschappen 
tegen notering dan wel om onderlinge weddenschappen, een te verwaarlozen marktaandeel vertegenwoordigen. 
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 De verzoekende partijen voegen eraan toe dat het monopolie van de renverenigingen om bepaalde 
weddenschappen op paardenwedrennen in te richten, ook de andere inrichters van weddenschappen de 
mogelijkheid ontneemt om diezelfde weddenschappen te organiseren via informatiemaatschappij-instrumenten, 
met inbegrip van het internet. Immers, het nieuwe artikel 43/8 bevestigt de regel volgens welke alleen de houders 
van een vergunning F1 een aanvullende vergunning F1+ kunnen verkrijgen, die alleen betrekking kan hebben op 
de uitbating van spelen die soortgelijk zijn aan die welke in de reële wereld worden aangeboden. Het 
vastgestelde verschil in behandeling zou niet kunnen worden verantwoord door enig doel om de 
weddenschappen te kanaliseren, aangezien de wetgever het aanbod van weddenschappen daarentegen zou 
hebben vergroot. De bescherming van de spelers zou evenmin de bestreden maatregel kunnen verantwoorden, 
net zo min als de economische motieven met betrekking tot de bescherming van de sector van de 
paardenwedrennen. 
 
 In ondergeschikte orde vragen de verzoekende partijen het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie de volgende prejudiciële vraag te stellen : 
 
 « Dienen de artikelen 49, 52, 54, 56, 57 en 62 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij een regeling in de weg staan zoals die welke bij de in het geding 
zijnde Belgische wet is ingevoerd en, op straffe van strafrechtelijke vervolgingen, tot gevolg heeft aan de door de 
bevoegde federatie erkende verenigingen die in België paardenwedrennen organiseren, het monopolie toe te 
kennen om onderlinge weddenschappen op de buitenlandse paardenwedrennen in te richten, teneinde de 
betrokken verenigingen te steunen ? ». 
 
 A.4.4.  In zijn memorie geeft de Ministerraad aan dat de wetgever erop heeft gelet geen monopolie in te 
voeren in het voordeel van de renverenigingen. Hij merkt op dat het voorontwerp van wet het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een amendement aangezien het voor de renvereniging niet voorzag in de mogelijkheid om de 
onderlinge weddenschappen op de wedrennen in het buitenland te laten inrichten. Naar aanleiding van dat 
amendement is in de wettekst bepaald dat de renverenigingen weddenschappen mogen laten inrichten door een 
inrichter die houder is van een vergunning F1. 
 
 Volgens de Ministerraad bieden de renverenigingen grotere waarborgen om een kanalisatie te verzekeren 
wat de inrichting van de weddenschappen op de paardenwedrennen in het algemeen betreft. Het feit dat die 
bevoegdheid hun wordt toegewezen, zou bijgevolg bijdragen tot het algemeen doel van de wet, dat erin bestaat 
de inrichting van de weddenschappen op de paardenwedrennen te kanaliseren. De renverenigingen en de 
wedkantoren zouden niet kunnen worden beschouwd als vergelijkbare categorieën die op gelijke wijze zouden 
moeten worden behandeld. De Ministerraad preciseert ten slotte dat het nieuwe artikel 43/2, § 1, 4°, van de wet 
alleen aan de inrichtingen van klasse IV, met andere woorden de wedkantoren, de inrichting voorbehoudt van de 
weddenschappen tegen notering op de paardenwedrennen in het buitenland. De inrichtingen van klasse IV 
genieten die nieuwe wettelijke regeling dus rechtstreeks. 
 
 A.5.1.  In een tweede onderdeel van het tweede middel merken de verzoekende partijen op dat het nieuwe 
artikel 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 199 de krantenwinkels toestaat onderlinge weddenschappen op de 
paardenwedrennen, alsook weddenschappen op andere sportevenementen dan de windhondenrennen aan te 
nemen, en dit bij wijze van nevenactiviteit. 
 
 De bestreden bepaling zou aldus het commercialiseren, in een zeer uitgebreid netwerk van 5 600 
krantenwinkels, bevorderen van uitsluitend de weddenschappen die door de renverenigingen kunnen worden 
ingericht, en op die manier hun monopoliepositie versterken. Er wordt opgemerkt dat in de parlementaire 
voorbereiding geen duidelijke verantwoording wordt gegeven voor dat verschil in behandeling. De zorg om de 
spelen en weddenschappen te kanaliseren, zou kennelijk worden tegengesproken door de bestreden maatregel. 
De bescherming van de spelers zou evenmin kunnen verantwoorden dat de verdeling, in de krantenwinkels, 
wordt voorbehouden aan de onderlinge weddenschappen, met uitsluiting van de weddenschappen tegen notering, 
aangezien de twee soorten van weddenschappen vanuit het oogpunt van de gokker in alle opzichten vergelijkbaar 
zijn. 
 
 De economische motieven met betrekking tot de bescherming van de sector van de paardenwedrennen 
maken het niet mogelijk de bestreden bepaling redelijkerwijze te verantwoorden. In ondergeschikte orde vragen 
de verzoekende partijen het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag te 
stellen : 
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 « Dienen de artikelen 49, 52, 54, 56, 57 en 62 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij een regeling in de weg staan zoals die welke bij de in het geding 
zijnde Belgische wet is ingevoerd en, op straffe van strafrechtelijke vervolgingen, tot gevolg heeft aan de door de 
bevoegde federatie erkende verenigingen die in België paardenwedrennen organiseren, het monopolie toe te 
kennen om hun weddenschappen in de krantenwinkels aan te nemen, teneinde de betrokken verenigingen te 
steunen ? ». 
 
 A.5.2.1.  De Ministerraad geeft aan dat het aannemen van weddenschappen door de krantenwinkels niet 
afhankelijk is van de verplichting dat de weddenschappen worden ingericht door een inrichter van 
weddenschappen die het statuut van de renvereniging heeft. Zowel de weddenschappen ingericht door de 
inrichters van weddenschappen als diegene die zijn ingericht door de inrichters van weddenschappen die het 
statuut van renvereniging hebben, kunnen door de krantenwinkels worden aangenomen. De onderlinge 
weddenschappen op de wedrennen die zowel in België als in het buitenland plaatshebben, kunnen worden 
ingericht door ofwel de renverenigingen, ofwel een inrichter van weddenschappen die de toestemming heeft van 
de renvereniging die de wedren in kwestie inricht.  
 
 De Ministerraad leidt hieruit af dat, indien de eerste verzoekende partij de toestemming heeft van een 
renvereniging om de onderlinge weddenschappen op een paardenwedren in het bijzonder in te richten, zij 
eveneens gebruik zal kunnen maken van het netwerk van krantenwinkels voor het aannemen van de 
weddenschappen. Er zou dus geen enkele oneerlijke concurrentie worden ingevoerd « tussen de ' inrichters van 
weddenschappen met het statuut van vereniging voor weddenschappen ' en de inrichters van weddenschappen ».  
 
 A.5.2.2.  In verband met de eventuele toepasbaarheid van het Europees recht voert de Ministerraad aan dat 
de verzoekers Belgische onderdanen zijn en dat het gegeven dat de eerste verzoekende partij een 
dochteronderneming is van de Engelse groep « Ladbrokes », niet belet dat zij een vennootschap naar Belgische 
recht is, onderworpen aan de regels van het Belgisch recht. In het kader van het onderhavige geschil zouden de 
verzoekers echter staan tegenover hun eigen lidstaat. Er zou dus geen enkel verband zijn met de uitwisseling van 
intracommunautaire diensten binnen de gemeenschap, zodat het Europees recht niet van toepassing is.  
 
 A.5.2.3.  In de veronderstelling dat de eerste verzoekende partij kan worden beschouwd als een onderdaan 
van een andere lidstaat, zou volgens de Ministerraad moeten worden gesteld dat het nieuwe artikel 43/2, § 2, van 
de wet van 7 mei 1999 niet discriminerend is en een noodzakelijke, gepaste en met het nagestreefde doel 
evenredige maatregel vormt. Een en ander zou niet alleen voortvloeien uit het advies van de Europese 
Commissie over het wetsontwerp betreffende de kansspelen dat haar is bezorgd om na te gaan of dat ontwerp 
wel degelijk verenigbaar is met de voorschriften van het Europees recht, maar eveneens uit een gedetailleerde 
analyse van de bestreden bepaling.  
 
 De vrije dienstverlening zou immers op geen enkele wijze belemmerd zijn, aangezien geen monopolie 
wordt ingevoerd in het voordeel van de sector die de weddenschappen inricht, en aangezien de toegang tot het 
netwerk van de krantenwinkels niet wordt beperkt ten aanzien van een onderneming die weddenschappen inricht 
komende van een andere lidstaat, maar zij hoogstens een toestemming van renverenigingen dient te verkrijgen of 
de vorm van een renvereniging dient aan te nemen. 
 
 Ten aanzien van het noodzakelijke karakter van de bestreden bepaling, zou uit de lezing van de 
parlementaire voorbereiding van de wet blijken dat de wil van de wetgever erin bestond de wetgeving op de 
kansspelen op coherente wijze te regelen door de uitbating ervan in beginsel te verbieden, behoudens enkele 
uitzonderingen. Het was de bedoeling een einde te maken aan de illegale uitbating van wedkantoren en de strijd 
aan te binden tegen een wildgroei van die kantoren. 
 
 De Ministerraad verklaart dat, hoewel de wetgever zich bewust was van de economische moeilijkheden 
waarmee de sector van de paardenwedrennen thans wordt geconfronteerd, die vaststelling de bekritiseerde regels 
op zich niet heeft verantwoord.  
 
 De maatregel die erin bestaat het aantal betrokkenen bij de inrichting van de weddenschappen op 
paardenwedrennen in België en in het buitenland te beperken, zou gepast zijn om het doel te bereiken. Hij zou 
bovendien evenredig zijn, aangezien hij de toegang tot de inrichting van weddenschappen niet alleen 
voorbehoudt aan de renverenigingen, maar het de andere inrichters mogelijk maakt weddenschappen in te richten 
met hun toestemming. Het Hof van Justitie van de Europese Unie zou in zijn arrest Liga een soortgelijk optreden 
hebben aanvaard. 
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 Volgens de Ministerraad zou de betwiste maatregel niet schadelijk zijn voor de verzoekende vennootschap, 
aangezien voor haar een nieuwe markt wordt opengesteld doordat de onderlinge weddenschappen op de 
paardenwedrennen in het buitenland wettelijk worden vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet. 
 
 De Ministerraad voert voorts aan dat de strafrechtelijke sancties die de inrichters van weddenschappen 
kunnen oplopen wanneer zij weddenschappen op paardenwedrennen inrichten zonder de toestemming van de 
renverenigingen, evenredig zijn. 
 
 A.5.2.4.  Ten aanzien van het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen, is de Ministerraad van mening 
dat het Hof aan het Hof van Justitie een vraag kan stellen door de uitspraak aan te houden, waarbij in zijn 
verwijzingsbeschikking het spoedeisende karakter wordt verantwoord om van dat Hof binnen een korte termijn 
een arrest te verkrijgen. Hij verwijst naar het arrest Rheinmühlen van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 
 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.6.1.  Het derde middel is gericht tegen artikel 23 van de wet van 10 januari 2010, in zoverre het in de wet 
van 7 mei 1999 een artikel 43/4, § 3, invoegt, alsook tegen artikel 24 van de wet van 10 januari 2010, in zoverre 
het in de wet van 7 mei 1999 een artikel 43/7-5 invoegt. 
 
 Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 12, 14 en 22 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 7.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met 
artikel 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 
 
 A.6.2.  In een eerste onderdeel merken de verzoekende partijen op dat het nieuwe artikel 43/4, § 3, aan de 
Koning de zorg overlaat om de drempel vast te stellen waarboven de weddenschappen moeten worden 
geregistreerd, enerzijds, en te bepalen welke gegevens moeten worden geregistreerd, anderzijds. 
 
 Dergelijke maatregelen zouden geen uitvoeringsmaatregelen zijn waarvan de aanneming aan de Koning 
kan worden gedelegeerd. De eerste delegatie beperkt onvoldoende de beoordelingsbevoegdheid van de Koning 
ten aanzien van het definiëren van een gedrag, in casu de verplichting om de weddenschappen te registreren, dat 
een strafbaarstelling vormt waarop krachtens het nieuwe artikel 64 van de wet van 7 mei 1999 zware 
strafrechtelijke sancties staan. De tweede delegatie zou de beoordelingsbevoegdheid van de Koning onvoldoende 
beperken wat betreft de omvang van de beperking van de eerbiediging van het privéleven van de spelers. 
 
 A.6.3.  In zijn memorie geeft de Ministerraad in verband met de eerste bekritiseerde bevoegdheidsdelegatie 
aan dat het beginsel van de registratie van de weddenschappen, net als het principe van een maximumdrempel 
waarboven de wedkantoren de weddenschappen moeten registreren, zijn opgenomen in de wet zelf. 
 
 Ten aanzien van de tweede bekritiseerde bevoegdheidsdelegatie geeft de Ministerraad ook hier aan dat de 
inmenging in het privéleven van de partijen die erin bestaat gegevens te registreren, te dezen een wettelijke 
grondslag heeft. De Koning is alleen ertoe gemachtigd concrete en aanvullende regelingen vast te stellen en zal 
bovendien de beginselen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht moeten nemen. 
 
 A.7.1.  In een tweede onderdeel van het derde middel bekritiseren de verzoekende partijen het uiterst ruime 
karakter van de delegatie vervat in het nieuwe artikel 43/7 van de wet van 7 mei 1999, gelet op het onbepaalde 
karakter van de woorden « regels van toezicht […] en controle ». In een ontwerp van koninklijk besluit wordt 
overigens overwogen de bepaling uit te voeren door met name te voorzien in de installatie, in elke inrichting van 
klasse IV, van een videobewakingssysteem. De bepaling zou elke voorzienbaarheid missen voor de personen die 
zijn onderworpen aan de controle en aan het toezicht, net als voor de personen die dergelijke maatregelen 
moeten uitvoeren. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad voert aan dat de woorden « van toezicht […] en controle » in de wet op voldoende 
concrete en nauwkeurige wijze aangeven welke opdracht aan de uitvoerende macht is toevertrouwd. Ook hier 
zullen de bevoegdheden van de Koning in elk geval worden beperkt door de regels van de wet van 8 december 
1992. 
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 Ten aanzien van het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
 
 A.8.1.  De eerste verzoekende partij voert aan dat het financieel nadeel een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel kan vormen indien de omvang ervan dermate groot is dat het het bestaan van de rechtspersoon die dat 
nadeel aanvoert, in het gedrang kan brengen. 
 
 Hoewel artikel 61, eerste lid, van de wet bepaalt dat die pas op 1 januari 2011 in werking zal treden, 
preciseert het tweede lid van de voormelde bepaling dat de Koning voor iedere bepaling van die wet een datum 
van inwerkingtreding kan bepalen voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum. Die wet zou dus in 
werking kunnen treden vóór 1 januari 2011, of zelfs zeer binnenkort. 
 
 Er wordt aangevoerd dat het monopolie dat de wet aan de renverenigingen toekent om de onderlinge 
weddenschappen op de paardenwedrennen in het buitenland in te richten en om die vervolgens te 
commercialiseren in de krantenwinkels, een oneerlijke concurrentie zal teweegbrengen die zal leiden tot een 
aanzienlijke daling van het omzetcijfer van de eerste verzoekende partij en, op zeer korte termijn, tot haar 
invereffeningstelling. De eerste verzoekende partij voegt als bijlage bij het beroep een verslag opgesteld door het 
kantoor van bedrijfsrevisoren BDO dat de financiële impact van de nieuwe wet op de eerste verzoekende partij 
analyseert, verslag waaruit zou blijken dat voor haar wel degelijk een risico van een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel bestaat indien de wet onmiddellijk wordt uitgevoerd.  
 
 De eerste verzoekende partij geeft voorts aan dat de pers in april 2010 melding heeft gemaakt van een 
samenwerkingsakkoord tussen de renbaan van Ghlin en het Franse PMU. Het gaat erom de Waalse rennen op te 
nemen in de agenda van het Franse PMU en, vanaf de inwerkingtreding van de wet van 10 januari 2010, de 
inzetten van de Belgische gokkers op te nemen in een gemeenschappelijke massa en daartoe het netwerk van de 
Belgische krantenwinkels uit te baten dat ter beschikking is gesteld van de renverenigingen. 
 
 De eerste verzoekende partij voegt eraan toe dat de vennootschap naar Engels recht « Ladbrokes plc », die 
haar kapitaal in handen heeft, niet geneigd is niet-rendabele maatschappijen te steunen, zoals zou blijken uit het 
feit dat de Italiaanse maatschappij recent te koop is aangeboden. Een ontmoeting in januari dit jaar tussen de 
financieel directeur van « Ladbrokes plc » en de minister van Werk en Gelijke Kansen, alsook de demarches van 
de eerste verzoekende partij bij de Eerste Minister, zouden eveneens het risico van een vereffening aantonen in 
geval van een daling van het omzetcijfer, waaraan de eerste verzoekende partij blootstaat. 
 
 A.8.2.  De tweede tot negende verzoekers betogen dat, indien het aangevoerde risico zich voordoet, 
mogelijk niet langer zou kunnen worden verzekerd dat de thans bestaande arbeidsbetrekkingen bij de eerste 
verzoekende partij worden behouden. Op strikt financieel vlak zou het ontslag van de tweede tot negende 
verzoekers in het kader van een mogelijk faillissement van hun werkgever, leiden tot het verlies van een 
aanzienlijk deel van de vergoedingen en de bezoldiging die zij thans ontvangen. Naast een louter ontslag zouden 
de verzoekers hun arbeidsbetrekking en de aan die betrekking verbonden arbeidsvoorwaarden zien verdwijnen, 
hetgeen voor hen een niet te herstellen nadeel zou vormen. Het verdwijnen van de thans door de verzoekers 
uitgeoefende arbeidsbetrekking, zou eveneens het verlies inhouden van elke beroepsactiviteit in verband met hun 
opleiding en ervaring. In België zouden immers vandaag alleen nog twee economische actoren bestaan die 
weddenschappen op de paardenwedrennen en andere sportevenementen in kantoren aanbieden, namelijk de 
nv « Derby » en de nv « Vincennes », die slechts 2 pct. van de markt vertegenwoordigt. 
 
 A.9.1.  De Ministerraad voert aan dat het verslag opgesteld door het kantoor van bedrijfsrevisoren BDO 
geen neutraal document is zoals de nv « Derby » tracht te laten uitschijnen; het zou immers zijn opgesteld in 
opdracht van de in het geding zijnde vennootschap en op basis van economische voorspellingen gedaan door de 
beheerder van de vennootschap ten aanzien van de financiële impact van de wet van 10 januari 2010 op haar 
activiteiten. 
 
 In verband met de oneerlijke concurrentie vanwege de krantenwinkels ten aanzien van de nv « Derby » zou 
het onjuist zijn te verklaren dat de weddenschappen die aldus zullen worden voorgesteld, identiek zullen zijn aan 
die welke de vennootschap aanbiedt. 
 
 De Ministerraad preciseert dat de nieuwe aan de krantenwinkels verleende bevoegdheid alleen als 
nevenactiviteit mag worden uitgeoefend en beperkt is tot de bestaande weddenschappen op de 
paardenwedrennen en de weddenschappen op de andere sportevenementen dan de paardenwedrennen en de 
windhondenrennen.  
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 Het zou eveneens onjuist zijn te beweren dat de nv « Derby » zal moeten concurreren met 5 600 
krantenwinkels. Alleen de krantenwinkels die beschikken over een vergunning van klasse F2 zullen immers 
weddenschappen kunnen aannemen. Die nieuwe activiteit zal bovendien voor hen bepaalde investeringen met 
zich meebrengen, waardoor zij mogelijk minder geneigd zouden kunnen zijn die nevenactiviteit te ontwikkelen. 
 
 De Ministerraad voegt eraan toe dat, dankzij de bestreden wet, alleen de kansspelinrichtingen van 
klasse IV, namelijk diegene die houder zijn van een vergunning van klasse F2, weddenschappen zullen kunnen 
aannemen, waardoor een einde wordt gemaakt aan de spontane en ordeloze oprichting van wedkantoren die het 
niet zo nauw nemen met de toepasselijke regels. De wet zou dus een gunstige impact moeten hebben op de 
economische activiteit van de nv « Derby ». 
 
 De Ministerraad betwist voorts de interpretatie die de nv « Derby » geeft aan talrijke uittreksels van het 
verslag dat is opgesteld door de bedrijfsrevisoren. Hij merkt ten slotte op dat in dat verslag duidelijk wordt 
gezegd dat de eventuele gevolgen van de wet, in de veronderstelling dat het Hof de verontrustende 
voorspellingen die daarin worden gemaakt, vastgesteld acht, pas zes maanden na de inwerkingtreding van de wet 
voelbaar zullen zijn. Artikel 61 van de wet van 10 januari 2010 bepaalt echter dat die wet pas op 1 januari 2011 
in werking zal treden. De schorsing van de bestreden norm zou dus niet noodzakelijk zijn om te voorkomen dat 
de verzoekende partijen het aangevoerde nadeel lijden.  
 
 A.9.2.  Ten slotte zou het lot van de andere verzoekende partijen dat van de nv « Derby » moeten volgen en 
zou moeten worden vastgesteld dat het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel wat hen betreft niet is 
aangetoond.  
 
 A.10.  In de memorie die de Waalse Regering op 20 mei 2010 bij het Hof heeft ingediend, onderstreept zij 
dat de bestreden wet in werking zal treden op 1 januari 2011, met andere woorden binnen meer dan zeven 
maanden, en dat de kans klein is dat de uitvoeringsbesluiten een vroegere datum van inwerkingtreding 
vastleggen, aangezien de Regering zich in lopende zaken bevindt. Het risico van een moeilijk te herstellen 
ernstig nadeel zou bijgevolg onbestaande zijn.  
 
 A.11.1.  De vzw « Belgische Federatie voor Paardenwedrennen » geeft aan dat zij in de 
schorsingsprocedure wenst tussen te komen. Zij verantwoordt haar belang om tussen te komen door aan te 
voeren dat haar maatschappelijk doel bestaat in de inrichting van paardenwedrennen. Zij onderstreept dat de 
sector van de wedrennen, waarvan zij deel uitmaakt, altijd hoofdzakelijk is gefinancierd door de 
weddenschappen en meer bepaald de onderlinge weddenschappen. Vóór de wet van 10 januari 2010 was de 
onderlinge weddenschap echter, in tegenstelling tot de weddenschap tegen notering of de conventionele 
weddenschap, alleen toegestaan op de paardenwedrennen die plaatshadden in België, met uitsluiting van de 
wedrennen in het buitenland. Die situatie was ongewoon, vermits in de meeste landen van de Europese Unie 
alleen de onderlinge weddenschap is toegestaan die zonder onderscheid kan worden aangenomen op de 
wedrennen in het buitenland of in het land. Die beperking kon de renmaatschappijen financieel bestraffen. 
 
 De vordering tot schorsing heeft echter tot doel de wetsbepalingen in het geding te brengen die de 
mogelijkheden om dergelijke weddenschappen aan te nemen, uitbreiden. De afschaffing van een dergelijke 
toestemming zou nadelig zijn voor de tussenkomende partij, aangezien haar activiteiten afhangen van het 
aannemen van onderlinge weddenschappen en alleen het aannemen van weddenschappen op buitenlandse 
wedrennen de sector uit de huidige malaise kan halen. 
 
 A.11.2.  Ten aanzien van het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voor de verzoekende 
partijen stelt de tussenkomende partij dat niets toelaat te oordelen dat de onmiddellijke uitvoering van de 
bestreden wet een dermate dreigend nadeel zou veroorzaken dat de verzoekende partij niet zouden kunnen 
wachten op de afloop van het beroep tot vernietiging. De wet is immers nog niet in werking. Bovendien houdt de 
tenuitvoerlegging van de daarin vervatte bepalingen eveneens in dat koninklijke besluiten worden genomen, 
hetgeen nog niet is gebeurd. 
 
 Het aannemen van onderlinge weddenschappen op de buitenlandse wedrennen veronderstelt eveneens het 
sluiten van internationale samenwerkingsakkoorden daarover, alsook het oprichten van technische en 
commerciële netwerken volgens een businessplan op lange termijn.  
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 De tussenkomende partij beweert voorts dat uit het bij het verzoekschrift tot schorsing gevoegde verslag 
van de revisoren blijkt dat de bestreden wet geen bepalende impact zou hebben op de activiteiten van de 
verzoekende vennootschap. Er zou niet voldoende zijn aangetoond dat de toepassing van de bestreden 
bepalingen noodzakelijk tot de stopzetting van haar activiteiten zou leiden. 
 
 De tussenkomende partij wijst voorts erop dat, vanaf het jaar 2000, naar aanleiding van het openstellen van 
de sportweddenschappen voor de concurrentie, de eerste verzoekende partij een verlies van haar omzet zou 
hebben geleden van ongeveer 40 pct. over een periode van drie jaar. Dat verlies heeft niet geleid tot de 
stopzetting van haar activiteiten. De vraag mag bijgevolg worden gesteld om welke reden een verlies van het 
omzetcijfer van 20 pct. over een periode die niet bepaald lijkt te zijn, een dergelijk gevolg voor die vennootschap 
zou hebben.  
 
 Voortaan zijn de weddenschappen op de paardenwedrennen die in het buitenland plaatshebben, 
voorbehouden aan de uitbaters van de kansspelinrichtingen van klasse IV, waaronder de eerste verzoekende 
partij. Zij beschikken dus over een monopolie om de weddenschappen op de paardenwedrennen in het 
buitenland aan te nemen. Het nieuwe artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 bepaalt dat, buiten die 
inrichtingen, de weddenschappen op de paardenwedrennen eveneens kunnen worden aangenomen door de 
krantenwinkels die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Daartoe moeten de krantenwinkels beschikken 
over een vergunning van klasse F2. Een kansspelinrichting, zoals de eerste verzoekende partij, kan « perfect 
weddenschappen aannemen volgens de resultaten van de onderlinge weddenschappen », mits een renvereniging 
daarmee akkoord gaat. Niets verbiedt haar bovendien tevens bepaalde soorten van toegestane weddenschappen 
aan te nemen via de krantenwinkels. Hieruit vloeit voort dat de eerste verzoekende partij zich niet zou bevinden 
in een situatie die nadeliger is dan die van de renmaatschappijen. Integendeel, in tegenstelling tot de onderlinge 
weddenschappen gebeurt de weddenschap tegen notering op evenementen, de paardenwedrennen, die niet 
worden ingericht door diegene die de weddenschappen aanneemt. Die laatste draagt dus niet bij tot de kosten 
voor de inrichting van de evenementen. Dergelijke weddenschappen tegen notering houden dus een 
concurrentievoordeel in voor de kantoren ten opzichte van de verenigingen die de onderlinge weddenschappen 
inrichten.  
 
 De tussenkomende partij geeft aan dat het risico op het vlak van de mededinging voor de eerste 
verzoekende partij in werkelijkheid veeleer voortvloeit uit de illegale weddenschappen, zoals die welke 
toegankelijk zijn op het internet. De eerste verzoekende partij zou dus belang erbij hebben dat de wet wordt 
toegepast, daar die alle weddenschappen regelt. 
 
 A.11.3.  De tussenkomende partij vraagt ten slotte dat het lot van de tweede tot de negende verzoekende 
partij wordt verbonden aan dat van de eerste verzoekende partij. 
 
 
 Ten aanzien van de vraag die het Hof in zijn beschikking van 6 mei aan de partijen heeft gesteld 
 
 A.12.1.  Om te antwoorden op de vraag die het Hof heeft gesteld in verband met de weerslag die het arrest 
Factortame van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 juni 1990 zou kunnen hebben, merkt de 
Ministerraad op dat, in het kader van dat arrest, een regel van nationaal recht zich uitdrukkelijk ertegen verzette 
dat de Engelse rechter een schorsingsmaatregel zou kunnen nemen ten aanzien van een handeling van de 
Regering. In voorkomend geval behoudt het Belgische nationale recht echter aan het Grondwettelijk Hof de 
bevoegdheid voor om een schorsingsmaatregel ten aanzien van de wet te nemen. De specifieke omstandigheden 
van de zaak Factortame zouden dus niet in het Belgische recht bestaan. 
 
 De Ministerraad onderstreept dat, indien twijfel over de interpretatie van het Europees recht bestond, het 
Hof, alvorens een schorsing te bevelen, zou kunnen beslissen een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te 
stellen. Er zou moeten worden voldaan aan de voorwaarden bepaald in de bijzondere wet op het Hof opdat een 
schorsing kan worden bevolen. De Ministerraad voert evenwel aan dat de vraag te dezen geenszins noodzakelijk 
is om het geschil op te lossen. 
 
 De Ministerraad merkt voorts op dat het moeilijk denkbaar zou zijn aan het Hof van Justitie een vraag te 
stellen over de interpretatie van regels die verondersteld zijn een illegale schending van de beginselen van de 
vrije dienstverlening en van de vrijheid van vestiging in te houden, terwijl die regels nog niet in werking zijn. De 
prejudiciële vraag zou dus voorbarig zijn. De Ministerraad voegt eraan toe dat de bestaande Europese 
rechtspraak het mogelijk zou moeten maken het onderhavige geval op te lossen. 
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 A.12.2.  In verband met de mogelijke gevolgen van het arrest Factortame voor het onderhavige geval, geeft 
de Waalse Regering in haar memorie aan dat de juridische omstandigheden verschillend zijn. In het arrest 
Factortame verbood een regel immers op algemene en abstracte wijze de uitspraak van voorlopige maatregelen 
door de rechter. Te dezen is het echter niet de rechtsregel die de uitspraak van voorlopige maatregelen 
verhindert, maar de aard van de omstandigheden die aantoont dat, in de veronderstelling dat het recht van de 
Europese Unie zou zijn geschonden, die schending geen risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou 
kunnen inhouden. 
 
 A.12.3.  In een zittingsnota die zij bij het Hof heeft neergelegd, zet de nv « Derby », steunend op de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de beginselen van de rechtstreekse toepasbaarheid en 
van de voorrang van het recht van de Europese Unie op het nationaal recht uiteen, alsook het beginsel van de 
procedurele autonomie van de lidstaten. 
 
 Zij geeft aan dat het arrest Factortame van 19 juni 1990 waarnaar in de beschikking van het Hof wordt 
verwezen, een toepassing van de voormelde beginselen vormt. 
 
 De nv « Derby » onderzoekt vervolgens de toepassing van die beginselen op het onderhavige geschil. Zij is 
van mening dat, zelfs indien het Hof een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, 
de schorsingvoorwaarden als vervuld kunnen worden beschouwd. De effectiviteit van het recht van de Europese 
Unie houdt in dat de nationale rechter ertoe verplicht is voorlopige maatregelen te nemen wanneer hij een 
prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt. Zo niet zouden de bestreden bepalingen in 
werking treden en uitwerking hebben gedurende de hele rechtspleging voor het Hof van Justitie. Hierdoor zou 
een daadwerkelijke jurisdictionele bescherming ontbreken. 
 
 De nv « Derby » stelt voor het overige vast dat voor die oplossing is gekozen in artikel 26, § 3, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, voor de aan het 
Grondwettelijk Hof gestelde prejudiciële vragen. Zij merkt op dat de Raad van State in zijn advies dat voorafgaat 
aan de aanneming van de voormelde wet, het voormelde artikel 26, § 3, als volgt heeft geïnterpreteerd : « indien 
het rechtscollege (ernstige) twijfel heeft over de geldigheid van de betrokken akte, dient het in beginsel een 
prejudiciële vraag te stellen; in dat laatste geval kan het rechtscollege nochtans wel een voorlopige maatregel 
bevelen, in afwachting van de uitspraak van het Arbitragehof over de prejudiciële vraag waarmee de vraag naar 
de geldigheid van de betrokken akte aan het Hof wordt voorgelegd ». De Raad van State heeft eraan toegevoegd 
dat die regel volkomen in de lijn zou liggen van de rechtspraak van het Hof van Justitie in verband met de 
draagwijdte van de aan de nationale rechters opgelegde verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen 
bedoeld in artikel 234, derde alinea, van het EG-Verdrag. De deskundigen die door de Raad van State zijn 
gehoord vóór de aanneming van de bijzondere wet van 9 maart 2003 zouden zich eveneens hebben uitgesproken 
voor het nieuwe artikel 26, § 3. 
 
 De nv « Derby » deelt ten slotte mee dat, vóór de aanneming van de bijzondere wet van 9 maart 2003, de 
Raad van State reeds had beslist dat hij terzelfder tijd kon beslissen een prejudiciële vraag aan het Hof te stellen 
en de voor hem bestreden handeling voorlopig te schorsen totdat het Hof zijn beslissing over die prejudiciële 
vraag heeft gewezen. 
 
 De nv « Derby » besluit dat aan het Hof van Justitie van de Europese Unie één of meer prejudiciële vragen 
dienen te worden gesteld en dat de bestreden bepalingen dienen te worden geschorst totdat het Hof van Justitie 
die vragen heeft beantwoord. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de omvang van de vordering tot schorsing 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de schorsing van de artikelen 9, 22, 23 en 24 van 

de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen. 
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 B.2.  Artikel 9, 4°, van de voormelde wet wordt bestreden in zoverre het tussen het derde 

en vierde lid van artikel 8 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 

kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers een vierde lid invoegt, dat bepaalt : 

 

 « In de kansspelinrichtingen klasse IV zijn, met uitzondering van de weddenschappen, 
alleen de kansspelen toegestaan waarvoor vaststaat dat de speler gemiddeld per uur niet meer 
verlies kan lijden dan 12,50 euro ». 
 

 Artikel 22 van de wet van 10 januari 2010 wordt bestreden in zoverre het in de wet van 

7 mei 1999 een artikel 43/2, § 2, invoegt. 

 

 Het nieuwe artikel 43/2 van de wet van 7 mei 1999 bepaalt : 

 

 « § 1.  Inzake paardenwedrennen worden enkel volgende weddenschappen toegelaten : 
 
 1°  de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in België plaatsvinden en 
die worden georganiseerd door een renvereniging die erkend is door de bevoegde federatie; 
 
 2°  de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland 
plaatsvinden onder de door de Koning te bepalen voorwaarden; 
 
 3°  de weddenschappen tegen vaste of conventionele notering op paardenwedrennen die 
in België plaatsvinden en die worden georganiseerd door een renvereniging die erkend is door 
de bevoegde federatie; 
 
 4°  de weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden, hetzij 
volgens de resultaten van de onderlinge weddenschappen, hetzij volgens de conventionele 
notering waarnaar de partijen verwijzen. De aanneming van deze weddenschappen is 
voorbehouden aan de exploitanten van de vaste kansspelinrichtingen bedoeld in artikel 43/4, 
§ 2, tweede lid. 
 
 § 2.  Inzake paardenwedrennen kunnen : 
 
 1°  de weddenschappen zoals bedoeld in artikel 43/2, § 1, 1°, enkel worden ingericht door 
of mits toestemming van de renvereniging die de betreffende wedren organiseert. Deze 
vereniging mag de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk; 
 
 2°  de weddenschappen zoals bedoeld in artikel 43/2, § 1, 2°, enkel worden ingericht 
onder de door de Koning bepaalde voorwaarden door de inrichter van de weddenschappen 
bedoeld in het 1°; 
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 3°  de weddenschappen zoals bedoeld in artikel 43/2, § 1, 3°, enkel worden ingericht 
binnen de omheining van een renbaan met toestemming van de renvereniging die de 
betreffende wedren organiseert. Deze vereniging mag de vorm aannemen van een vereniging 
zonder winstoogmerk ». 
 

 Artikel 23 van de wet van 10 januari 2010 wordt bestreden in zoverre het in de wet van 

7 mei 1999 een artikel 43/4, § 2, derde lid, derde streepje, invoegt, dat bepaalt : 

 

 « Een vaste kansspelinrichting is uitsluitend bestemd voor het aannemen van 
weddenschappen, behoudens : 
 
 […] 
 
 -  de exploitatie van maximaal twee automatische kansspelen die weddenschappen op 
soortgelijke activiteiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor. De 
Koning bepaalt de voorwaarden waaronder deze kansspelen kunnen worden uitgebaat ». 
 

 Het voormelde artikel 23 wordt eveneens bestreden in zoverre het in de wet van 7 mei 

1999 een artikel 43/4, § 3, invoegt dat bepaalt : 

 

 « § 3.  Alle weddenschappen toegelaten overeenkomstig deze wet en waarvoor een inzet 
werd gedaan die het bedrag of de tegenwaarde bepaald door de Koning overschrijdt, dienen 
door de aannemer van de weddenschappen te worden geregistreerd, in een geïnformatiseerd 
systeem, waarbij de opgeslagen gegevens gedurende vijf jaar moeten worden bewaard. 
 
 De Koning bepaalt de gegevens die terzake moeten worden geregistreerd en de wijze 
waarop de registratie moet gebeuren ». 
 

 Artikel 23 wordt voorts bestreden in zoverre het in de wet van 7 mei 1999 een 

artikel 43/4, § 5, 1°, invoegt, dat bepaalt : 

 

 « § 5.  Buiten voormelde kansspelinrichtingen klasse IV mogen tevens worden 
aangenomen : 
 
 1°  de onderlinge weddenschappen op paardenrennen en weddenschappen op 
sportevenementen andere dan paardenrennen en windhondenrennen, bij wijze van 
nevenactiviteit door de dagbladhandelaars, natuurlijke personen of rechtspersonen, die als 
commerciële onderneming zijn ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, voor 
zover ze niet worden aangenomen in gelegenheden waar alcoholische dranken worden 
verkocht voor verbruik ter plaatse. De Koning bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de 
dagbladhandelaars moeten voldoen. Zij dienen te beschikken over een vergunning 
klasse F2 ». 
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 Ten slotte wordt artikel 24 van de wet van 10 januari 2010 bestreden in zoverre het in de 

wet van 7 mei 1999 een artikel 43/7-5 invoegt, dat bepaalt : 

 

 « Art. 43/7.  De Koning bepaalt : 
 
 […] 
 
 5.  de regels van toezicht op en controle van de weddenschappen eventueel door middel 
van gebruik van een passend informaticasysteem ». 
 

 B.3.1.  Het nadeel aangevoerd door de eerste verzoekende partij – een naamloze 

vennootschap – zou bestaan in een aanzienlijk verlies van haar omzetcijfer en, op zeer korte 

termijn, in haar invereffeningstelling wegens het monopolie dat de wet zou toekennen aan de 

renverenigingen om de onderlinge weddenschappen in te richten op de paardenwedrennen 

gelopen in het buitenland en, vervolgens, om die in de krantenwinkels te commercialiseren, 

hetgeen zou leiden tot een oneerlijke concurrentie in haar nadeel. 

 

 B.3.2.  Aangezien de uiteenzetting van het risico van een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel alleen is verbonden aan de mogelijke gevolgen, voor de verzoekende partijen, van 

artikel 22 van de bestreden wet van 10 januari 2010, alsook van artikel 23 ervan, in zoverre 

het in de wet van 7 mei 1999 een artikel 43/4, § 5, 1°, invoegt, gaat het Hof alleen ten aanzien 

van die bepalingen na of aan de voorwaarden voor de schorsing is voldaan. 

 

 

 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 

 

 B.4.  Aangezien de vordering tot schorsing ondergeschikt is aan het beroep tot vernietiging, 

moet de ontvankelijkheid van het beroep, en in bijzonder het bestaan van het vereiste belang, 

reeds bij het onderzoek van de vordering tot schorsing worden betrokken. 

 

 B.5.1.  Luidens artikel 3 van haar statuten bestaat het maatschappelijk doel van de 

nv « Derby », eerste verzoekende partij, in « alle om het even welke verrichtingen, 

commerciële en financiële, roerende en onroerende welke rechtstreeks of onrechtstreeks 

betrekking hebben op het aannemen van spelen en weddenschappen toegelaten door de wet ». 
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 Zij preciseert in haar verzoekschrift dat zij actief is op het domein van de spelen en 

weddenschappen, en in het bijzonder in de sector van de weddenschappen op de 

paardenwedrennen, en dat haar activiteit zowel betrekking heeft op de inrichting van 

weddenschappen als op de aanneming ervan. Zij oefent een activiteit van bookmaker voor 

sportweddenschappen uit die zij voorstelt aan het publiek onder de naam « Ladbrokes » en 

controleert een netwerk van wedkantoren die volgens de nieuwe bestreden bepalingen 

inrichtingen van klasse IV zijn. 

 

 Ter ondersteuning van haar belang voert de eerste verzoekende partij aan dat de bestreden 

bepalingen haar rechtstreeks en ongunstig kunnen raken in zoverre zij de uitoefening van haar 

activiteit beperken door, voor de speler, het maximale uurverlies van de spelautomaten die zij 

kan uitbaten te begrenzen, en door haar te beletten sommige weddenschappen op de 

paardenwedrennen in te richten en de door haar ingerichte weddenschappen te 

commercialiseren in de krantenwinkels. Zij verwijt de bestreden bepalingen eveneens de 

exploitatie van spelautomaten in de inrichtingen van klasse IV te beperken tot de automaten 

die weddenschappen voorstellen van dezelfde aard als die welke worden voorgesteld in een 

kantoor en die inrichtingen ertoe te verplichten de weddenschappen te registreren. Artikel 24 

wordt eveneens verweten de Koning ertoe te machtigen aan de wedkantoren verplichtingen 

inzake toezicht op en controle van de weddenschappen op te leggen. 

 

 B.5.2.  Rekening houdend met haar maatschappelijk doel, kan de verzoekende partij 

rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bestreden bepalingen en doet zij derhalve 

blijken van het vereiste belang. 

 

 B.6.  Aangezien het beroep ontvankelijk is ten aanzien van een van de verzoekende 

partijen, moet het Hof niet nagaan of het dat ook is ten aanzien van de tweede tot de negende 

verzoekende partij, die door de eerste verzoekende partij tewerkgesteld zijn en in die 

hoedanigheid optreden. 
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 Ten aanzien van de schorsingsvoorwaarden 

 

 B.7.  Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 

worden besloten : 

 

 -  de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn; 

 

 -  de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kunnen berokkenen. 

 

 Daar de twee voorwaarden cumulatief zijn, leidt de vaststelling dat één van die 

voorwaarden niet is vervuld tot verwerping van de vordering tot schorsing.  

 

 

 Ten aanzien van het ernstige karakter van het tweede middel 

 

 B.8.  De verzoekende partijen voeren, ter ondersteuning van hun tweede middel, de 

schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met onder 

meer artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna : 

VWEU), met betrekking tot de vrijheid van vestiging. 

 

 In een eerste onderdeel van het middel wordt het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de wet van 

7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, 

ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 10 januari 2010, verweten een monopolie in te voeren 

in het voordeel van de renverenigingen en in het nadeel van de inrichters van 

weddenschappen die, zoals de eerste verzoekende partij, niet het statuut van renvereniging 

hebben. Die laatstgenoemden zouden, op straffe van zware strafrechtelijke sancties, de aan de 

renverenigingen voorbehouden weddenschappen niet kunnen inrichten, tenzij zij daartoe in 

voorkomend geval hun toestemming verkrijgen. 

 

 In een tweede onderdeel van het middel wordt het nieuwe artikel 43/4, § 5, 1°, van de wet 

van 7 mei 1999, ingevoegd bij artikel 23 van de wet van 10 januari 2010, verweten de 

krantenwinkels toe te staan onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen aan te nemen, 
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waardoor het commercialiseren, in een zeer uitgebreid netwerk van 5 600 krantenwinkels, van 

alleen die weddenschappen die door de renverenigingen kunnen worden ingericht, zou 

worden bevorderd, zodat hun monopoliepositie zou worden versterkt. 

 

 B.9.1.  De weddenschappen op sportwedstrijden, met inbegrip van de paardenwedrennen, 

bieden, tegen een inleg die als betaling geldt, uitzicht op een geldprijs (HvJ, 21 oktober 1999, 

C-67/98, Zenatti, punt 18). Zij vormen dus een economische activiteit, waarvoor de in het 

VWEU neergelegde economische vrijheden, waaronder de vrijheid van vestiging, gelden 

(HvJ, 11 september 2003, C-6/01, Anomar, punten 44 en 47). 

 

 B.9.2.  Het begrip vestiging, in de zin van artikel 49 van het VWEU, houdt in dat 

daadwerkelijk een economische activiteit wordt uitgeoefend door middel van een duurzame 

vestiging voor onbepaalde tijd in een andere lidstaat (HvJ, 25 juli 1991, C-221/89, 

Factortame, punt 20). 

 

 In zoverre een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap, zoals « Ladbrokes », 

een economische activiteit uitoefent die verband houdt met de organisatie en de inzameling 

van weddenschappen via een op het Belgisch grondgebied gevestigd kantoor, zoals de eerste 

verzoekende partij, vormen de door de bestreden wetgeving opgelegde beperkingen ten 

aanzien van de activiteiten van dat kantoor, ook al betreft het een vennootschap die naar 

Belgisch recht is opgericht, een belemmering van de vrijheid van vestiging (HvJ, 6 november 

2003, C-243/01, Gambelli, punt 46; HvJ, 6 maart 2007, C-338/04 et al., Placanica et al., 

punten 24 en 43; HvJ, 1 februari 2001, C-108/96, Mac Quen, punt 16). 

 

 B.9.3.  Te dezen zou overigens geen toepassing kunnen worden gemaakt van artikel 51 

van het VWEU, daar de diensten met betrekking tot spelen en weddenschappen zijn 

uitgesloten van de activiteiten verbonden aan de uitoefening van het openbaar gezag (HvJ, 

26 april 1994, C-272/91, Commissie t. Italië, punt 11), noch van artikel 37 van het VWEU, 

daar dat laatste alleen het handelsverkeer in goederen beoogt en geen betrekking heeft op de 

monopolies van diensten (HvJ, 30 april 1974, 155-73, Sacchi, punt 10; HvJ, 11 september 

2003, voormeld, punt 59).  
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 Bovendien, aangezien geen enkele van de partijen aanvoert dat de renverenigingen zijn 

belast met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang door een handeling van 

het openbaar gezag, dienen de bestreden beperkende maatregelen niet te worden onderzocht 

in het licht van artikel 106, lid 2, van het VWEU (HvJ, grote kamer, 1 juli 2008, C-49/07, 

Motoe, punt 45). 

 

 B.10.1.  Artikel 49 van het VWEU verzet zich tegen elke discriminerende belemmering, 

op grond van de nationaliteit of de zetel van de onderneming, van de vrije uitoefening van het 

recht van vestiging op het grondgebied van een andere lidstaat, tenzij die laatste aantoont dat 

die belemmering op relevante en evenredige wijze een aan de openbare orde, de openbare 

veiligheid of de volksgezondheid verbonden doel nastreeft (artikel 52 van het VWEU). 

 

 Datzelfde artikel verbiedt eveneens elke wetgeving die zonder onderscheid van 

toepassing is en die de uitoefening van de vrijheid van vestiging kan hinderen of minder 

aantrekkelijk maken, behalve wanneer die maatregel op relevante en evenredige wijze een 

gewettigd doel nastreeft dat met het Verdrag verenigbaar is en verantwoord is door 

dwingende redenen van algemeen belang (HvJ, 31 maart 1993, C-19/92, Kraus, punt 32; HvJ, 

30 november 1995, C-55/94, Gebhard, punt 37; HvJ, 6 november 2003, voormeld, punt 65). 

 

 Het begrip belemmering dient ruim te worden geïnterpreteerd. Het kan actueel of 

potentieel, rechtstreeks of indirect zijn en moet geen bepaalde graad van ernst vertonen. Het 

gegeven, in de veronderstelling dat het aangetoond is, dat elke marktdeelnemer gemakkelijk 

zou kunnen voldoen aan de bij de bestreden wetgeving opgelegde voorwaarden om bepaalde 

weddenschappen op paardenwedrennen in te richten, leidt dus niet ertoe dat die voorwaarden 

ontsnappen aan de kwalificatie van belemmering. 

 

 B.10.2.  Zonder zich in dit stadium van de rechtspleging te moeten uitspreken over het 

discriminerende karakter, in feite of in rechte, van de bestreden bepalingen – vraag die te 

dezen een gedetailleerde analyse van de wetgeving veronderstelt, hetgeen niet mogelijk is in 

de kader van de schorsingsprocedure -, blijkt uit een prima facie onderzoek van de nieuwe 

artikelen 43/2, § 2, en 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 1999 dat die bepalingen de bij 

artikel 49 van het VWEU gewaarborgde vrijheid van vestiging lijken te belemmeren. 
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 Die belemmeringen hebben betrekking op, enerzijds, de rechten toegekend aan de 

renverenigingen voor de organisatie van bepaalde weddenschappen op paardenwedrennen als 

dusdanig en, anderzijds, de voorwaarden waaronder een marktdeelnemer, zoals de eerste 

verzoekende partij, die rechten kan genieten. 

 

 

 Ten aanzien van de rechten toegekend aan de renverenigingen 

 

 B.11.  Uit het beperkte onderzoek waartoe in het kader van een vordering tot schorsing 

kan worden overgegaan, blijkt dat de nieuwe artikelen 43/2, § 2, en 43/4, § 5, 1°, van de wet 

van 7 mei 1999 meerdere maatregelen lijken te bevatten die de uitoefening van de vrijheid 

van vestiging van de vennootschappen die weddenschappen op paardenwedrennen inrichten 

en, zoals de eerste verzoekende partij, niet het statuut van renvereniging hebben, kunnen 

hinderen. 

 

 B.12.1.  Op grond van het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de wet van 7 mei 1999 kunnen de 

wedkantoren die niet het statuut van renvereniging hebben, in principe geen enkele onderlinge 

weddenschap op de paardenwedrennen inrichten, ongeacht of die plaatshebben in België of in 

het buitenland, noch weddenschappen tegen vaste of conventionele notering op 

paardenwedrennen in België. Van dat verbod wordt alleen afgeweken met toestemming van 

de renvereniging die de wedren inricht waarvan de resultaten het voorwerp uitmaken van de 

weddenschap in kwestie. Die vereniging lijkt als enige onderlinge weddenschappen te mogen 

organiseren – of de organisatie ervan te mogen toestaan – op de paardenwedrennen, zowel in 

België als in het buitenland. Uit de bewoordingen van het nieuwe artikel 43/2, § 2, blijkt dat 

de renvereniging bovendien erkend moet zijn door de bevoegde sportfederatie - namelijk de 

Belgische Federatie voor Paardenwedrennen -, wanneer die vereniging onderlinge 

weddenschappen wil inrichten op het resultaat van de wedrennen in België. In dit stadium van 

de rechtspleging staat echter niet vast dat een dergelijke vereiste ook geldt voor de organisatie 

van onderlinge weddenschappen op het resultaat van paardenwedrennen in het buitenland. 

 

 Bovendien kan alleen de erkende renvereniging die een paardenwedren in België 

organiseert, de organisatie van weddenschappen tegen vaste of conventionele notering op de 

resultaten van die wedren toestaan, en dit alleen binnen de renbaan. 
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 Het staat overigens aan de Koning om bij een in de Ministerraad overlegd besluit het 

maximumaantal inrichters van weddenschappen vast te stellen voor de periodes die Hij 

bepaalt, op basis van criteria die ertoe strekken het aanbod te beperken ter bescherming van 

de speler en ter garantie van een doeltreffende controle (artikel 43/3, § 2). 

 

 B.12.2.  Zonder dat het in dit stadium van de rechtspleging noodzakelijk is de 

voorwaarden nader te bepalen waaronder een renvereniging zelf weddenschappen op de door 

haar georganiseerde paardenwedrennen kan organiseren of de organisatie ervan kan toestaan, 

dient te worden vastgesteld dat de rechten die de wetgever aan de renverenigingen toekent, de 

volle uitoefening van de vrijheid van vestiging van wedkantoren die niet over een dergelijk 

statuut beschikken, lijken te kunnen hinderen. 

 

 Het gegeven dat wedkantoren van de renvereniging de toestemming zouden kunnen 

verkrijgen om onderlinge weddenschappen of weddenschappen tegen notering in te richten op 

de resultaten van de door haar georganiseerde paardenwedren, blijkt die conclusie niet te 

kunnen beïnvloeden. Immers, zowel de renvereniging als het wedkantoor dat haar 

toestemming zou vragen, beogen in principe weddenschappen op de betrokken 

paardenwedren in te richten. Die twee marktdeelnemers bevinden zich dus in een situatie van 

mededinging. 

 

 De wetgever biedt aldus aan marktdeelnemers die actief zijn op de markt van de 

weddenschappen op de paardenwedrennen (de renverenigingen), de mogelijkheid te beslissen 

of zij een wezenlijk deel van een dergelijke markt voor de mededinging openstellen of, 

integendeel, de toegang ertoe voor andere marktdeelnemers beletten (zie mutatis mutandis, 

HvJ, grote kamer, 1 juli 2008, C-49/07, Motoe, punten 51-52).  

 

 B.12.3.  In dit stadium van de rechtspleging wijst niets overigens erop dat die situatie 

volledig kan worden gelijkgesteld met de toekenning van rechten aan een marktdeelnemer die 

aan een nauwgezette controle van de overheid is onderworpen en waarvan de organisatie en 

de werking « worden beheerst door overwegingen en eisen die verband houden met 

doelstellingen van algemeen belang » (HvJ, grote kamer, 8 september 2009, C-42/07, Ligua 

Portuguesa de Futebol Profissional, punt 66). 
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 B.12.4.  De rechten die zijn toegekend aan de renverenigingen voor de onderlinge 

weddenschappen, moeten ook worden beoordeeld rekening houdend met de mogelijkheid 

waarover voortaan bepaalde krantenwinkels beschikken om dergelijke weddenschappen aan 

te nemen, met uitsluiting van de weddenschappen tegen notering en de gemengde 

weddenschappen (nieuw artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999). Hieruit volgt dat een 

niet te verwaarlozen voorwaarde inzake de toegang tot de markt van de gokkers uitsluitend is 

voorbehouden aan de renverenigingen. 

 

 B.13.1.  Tijdens de parlementaire voorbereiding werd de toekenning van dergelijke 

rechten aan de renvereniging als volgt verantwoord : 

 

 « De doelstellingen van het Belgisch kansspelbeleid zijn gericht op de bescherming van 
de speler, de financiële transparantie en controle op de geldstromen, de controle op het spel, 
en de identificatie van en controle op de organisatoren. 
 
 De regulering van de kansspelen is gebaseerd op de ' kanalisatiegedachte '. Om te 
voldoen aan de klaarblijkelijke speelbehoefte van de mens wordt het illegale aanbod 
bestreden door het toelaten van een ' beperkt ' legaal spelaanbod. 
 
 Het reguleren van illegale kansspelen draagt bij tot het beteugelen van deelneming aan 
kansspelen en is een geschikt en proportioneel middel om de aan het kansspelbeleid ten 
grondslag liggende doelstellingen te bereiken. Door het legale aanbod te beperken komt men 
tegemoet aan één van de pijlers van het kansspelbeleid zijnde de bescherming van de speler 
tegen gokverslaving » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 4). 
 

 Er werd overigens gepreciseerd : 

 

 « Artikel 43/1 omschrijft de weddenschappen die worden toegelaten. Omwille van het 
kanalisatiebeleid om de Belgische reglementering conform de vigerende rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie te houden, verdient het de aanbeveling om enkel de 
weddenschappen toe te laten die actueel reeds op de Belgische markt aanwezig zijn en andere 
vormen van weddenschappen te verbieden. 
 
 […] 
 
 Daarnaast worden in het wetsontwerp de onderlinge weddenschappen op 
paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden onder de door de Koning te bepalen 
voorwaarden toegelaten voor de renvereniging die is erkend door de bevoegde federatie. 
 
 Actueel is deze mogelijkheid niet toegelaten in België. De door de Koning te bepalen 
voorwaarden moeten daarbij voorzien in een rechtstreekse of onrechtstreekse bijdrage aan de 
sector van de paardenwedrennen. Dergelijk initiatief is noodzakelijk gelet op de kritieke 
toestand van de sector van de paardenwedrennen in België en het feit dat als gevolg hiervan 
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meer en meer Belgische paarden in het buitenland wedstrijden lopen » (Parl. St., Kamer, 
2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 33). 
 

 De staatssecretaris preciseerde voorts tijdens het debat in de commissie : 

 

 « De ontworpen bepaling werd opgevat om de renverenigingen te steunen omdat de 
sector waartoe ze behoren het moeilijk heeft » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-
1992/006, p. 80). 
 

 B.13.2.  Uit die uittreksels uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt 

dat de wetgever een drievoudig doel nastreeft : de vrijwaring van het financiële evenwicht van 

de sector van de paardenwedrennen en, meer bepaald, van de renverenigingen; de bestrijding 

van de criminaliteit en de fraude; ten slotte, de bestrijding van spelverslaving en de 

bescherming van de consument. 

 

 Opdat zij verenigbaar kunnen worden geacht met het Verdrag, en zonder afbreuk te doen, 

zoals in B.10.2 is uiteengezet, aan de vraag of de in het geding zijnde belemmeringen al dan 

niet een discriminerend karakter hebben, moeten die doelstellingen op zijn minst dwingende 

redenen van algemeen belang vormen in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

 

 B.13.3.  Wat in de eerste plaats het doel bestaande in het vrijwaren van het financiële 

evenwicht van de sector van de paardenwedrennen en van de renverenigingen in het bijzonder 

betreft, blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat « loterijen en andere kansspelen 

weliswaar in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de financiering van activiteiten zonder 

winstoogmerk of van algemeen belang, maar dat dit op zichzelf niet kan worden beschouwd 

als een objectieve rechtvaardigingsgrond voor beperkingen » van de in het Verdrag 

vastgestelde vrijheden van verkeer (HvJ, 24 maart 1994, C-275/92, Schindler, punt 60; HvJ, 

6 oktober 2009, C-153/08, Commissie t. Spanje, punt 43). 

 

 Meer bepaald heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de wil om de marktdeelnemers die 

houder zijn van de in het geding zijnde rechten, een « financiële stabiliteit en een 

aanvaardbaar rendement op investeringen uit het verleden » te waarborgen, niet zou kunnen 

worden beschouwd als een dwingende reden van algemeen belang (HvJ, 13 september 2007, 

C-260/04, Commissie t. Italië, punt 35). 
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 Hieruit vloeit nog voort dat « de financiering van sociale activiteiten uit de inkomsten uit 

toegelaten spelen slechts een gunstig neveneffect en niet de werkelijke rechtvaardigingsgrond 

van het gevoerde restrictieve beleid [mag] zijn », (HvJ, 6 november 2003, voormeld, punt 62). 

 

 B.13.4.  Zowel de bestrijding van spelverslaving en van de schadelijke individuele en 

maatschappelijke gevolgen van gokverslaving, als de bestrijding van de criminaliteit en de 

fraude vormen daarentegen dwingende redenen van algemeen belang die beide verband 

houden met de bescherming van diegenen voor wie de dienst wordt verricht en, meer in het 

algemeen, van de consumenten, alsook met de bescherming van de maatschappelijke orde 

(HvJ, 21 oktober 1999, voormeld, punt 31). 

 

 B.14.1.  Om verenigbaar te zijn met artikel 49 van het VWEU moeten de op dergelijke 

redenen gegronde beperkende maatregelen ook geschikt zijn om de ermee beoogde doelen te 

bereiken en niet verder gaan dan wat daartoe noodzakelijk is (HvJ, 21 oktober 1999, 

voormeld, punt 31; HvJ, 8 juli 2010, C-447/08 en C-448/08, samengevoegde zaken Otto 

Sjöberg en Anders Gerdin, punt 36). 

 

 Het staat aan de Ministerraad de pertinentie en de evenredigheid aan te tonen van de 

beperkingen die de bestreden wet aanbrengt ten aanzien van de vrijheid van vestiging van de 

wedkantoren. 

 

 B.14.2.  Er dient evenwel te worden opgemerkt dat « de bijzonderheden van morele, 

religieuze of culturele aard, alsmede de aan kansspelen en weddenschappen verbonden moreel 

en financieel schadelijke gevolgen voor het individu en de samenleving rechtvaardigen dat de 

nationale autoriteiten over voldoende beoordelingsvrijheid beschikken om te bepalen, wat 

noodzakelijk is voor de bescherming van de consument en van de maatschappelijke orde » 

(HvJ, 3 juni 2010, C-203/08, Sporting Exchange, punt 27; HvJ, 6 november 2003, voormeld, 

punt 63; HvJ, grote kamer, 6 maart 2007, voormeld, punt 47). 

 

 Hieruit vloeit voort dat, hoewel zij inzonderheid zijn gehouden het 

evenredigheidsbeginsel in acht te nemen, « de lidstaten […] vrij [zijn], aan de hand van hun 

eigen schaal van waarden hun beleidsdoelstellingen op het gebied van kansspelen te bepalen 

en in voorkomend geval het gewenste beschermingsniveau nauwkeurig te omlijnen » (HvJ, 

3 juni 2010, Sporting Exchange, voormeld, punt 28; HvJ, 8 juli 2010, voormeld, punt 37). 
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 B.14.3.  Bijgevolg dienen de pertinentie en de evenredigheid van de bestreden bepalingen 

te worden onderzocht in het licht van de twee voormelde gewettigde doelstellingen. 

 

 B.15.1.  In verband met het doel om de spelgelegenheden te kanaliseren teneinde de 

consumenten te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van een te groot aanbod van 

weddenschappen op paardenwedrennen, blijkt na het beperkte onderzoek waartoe in het kader 

van een vordering tot schorsing kan worden overgegaan, dat de belemmeringen opgelegd aan 

de ondernemingen die actief zijn in die sector, zonder een renvereniging te zijn, niet op 

coherente en stelselmatige wijze een dergelijk doel nastreven. 

 

 Terwijl, op grond van het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de wet van 7 mei 1999, het 

aanbod van weddenschappen op paardenwedrennen die vrij kunnen worden georganiseerd 

door de vennootschappen die op dat domein actief zijn, zonder een renvereniging te zijn, 

wordt beperkt, staat de wetgever de renverenigingen immers toe het aanbod van 

weddenschappen op paardenwedrennen die zij kunnen organiseren, uit te breiden. 

 

 De renverenigingen beschikken voortaan aldus over de mogelijkheid om onderlinge 

weddenschappen op de wedrennen in het buitenland in te richten, hetgeen volgens de 

verzoekende partijen, wat niet door de Ministerraad wordt betwist, een aanzienlijk deel van de 

markt van de weddenschappen op de paardenwedrennen uitmaakt. Bovendien staat de 

wetgever toe dat sommige krantenwinkels onderlinge weddenschappen aannemen, waardoor 

aan de consument de gelegenheid wordt geboden deel te nemen aan weddenschappen op 

paardenwedrennen op een plaats voor gewone consumptie. Omgekeerd verliezen de 

wedkantoren die niet het statuut van renvereniging hebben, de mogelijkheid waarover zij 

beschikten om, enkel met de toestemming van de minister van Financiën, weddenschappen 

tegen notering op de Belgische paardenwedrennen te organiseren. 

 

 Indien de Ministerraad die uitbreiding van de soorten van weddenschappen die kunnen 

worden georganiseerd door de renverenigingen en aangenomen door de krantenwinkels niet 

zou kunnen verantwoorden in het licht van het doel bestaande in de bescherming tegen 

spelverslaving en de andere schadelijke gevolgen van een te groot aanbod van 

weddenschappen op paardenwedrennen, lijken de beperkende maatregelen vervat in de 

nieuwe artikelen 43/2, § 2, en 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 1999 niet redelijkerwijze te 
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kunnen worden verantwoord door enkel dat doel (zie, mutatis mutandis, HvJ, 6 november 

2003, voormeld, punt 69; HvJ, grote kamer, 6 maart 2007, punt 54). 

 

 B.15.2.  Volgens de tussenkomende partijen houden de onderlinge weddenschappen 

bovendien minder risico's op verslaving in dan de weddenschappen tegen notering, gelet op 

het kleinere verschil (in het eerste geval) tussen de inleg en de mogelijke winst voor de 

gokker. In de veronderstelling dat die bewering juist is, blijkt het nog minder relevant het 

aanbod van de onderlinge weddenschappen te beperken, waarbij de organisatie ervan wordt 

voorbehouden aan uitsluitend de renverenigingen of de personen aan wie zij daarvoor de 

toestemming geven, zonder gelijkwaardige maatregelen te nemen ten aanzien van het aanbod 

van gemengde weddenschappen op wedrennen in het buitenland, die kunnen steunen op 

weddenschappen tegen notering (zie HvJ, 6 oktober 2009, voormeld, punt 42). 

 

 B.16.1.  Wat vervolgens het doel bestaande in het bestrijden van criminaliteit en fraude 

betreft, heeft het Hof van Justitie daarentegen geoordeeld : 

 

 « In deze optiek kan een gecontroleerd expansiebeleid in de kansspelsector zeer wel in 
logisch verband staan met de doelstelling om spelers van clandestiene spelen en 
weddenschappen, die als zodanig verboden zijn, aan te trekken tot toegestane en 
gereglementeerde activiteiten. [De] marktdeelnemers met een vergunning [moeten], teneinde 
deze doelstelling te verwezenlijken, een betrouwbaar, maar tegelijkertijd aantrekkelijk, 
alternatief bieden voor een verboden activiteit, hetgeen op zich een aanbod van een breed 
scala aan spelen, reclame van bepaalde omvang en gebruikmaking van nieuwe 
distributietechnieken kan impliceren » (HvJ, grote kamer, 6 maart 2007, voormeld, punt 55). 
 

 B.16.2.  Niettemin beoogt de bestreden wetgeving niet enkel de bestrijding van 

criminaliteit en fraude op het gebied van weddenschappen op paardenwedrennen, maar ook de 

bescherming van de consument tegen gokverslaving, waarbij die twee doelstellingen voor het 

overige verband houden met de bescherming van de consument en van de maatschappelijke 

orde in het algemeen. Hieruit volgt dat zij in hun onderlinge samenhang moeten worden 

beschouwd (HvJ, 3 juni 2010, C-258/08, Ladbrokes, punt 26). 

 

 In dit verband is het doel bestaande in de bescherming van de consumenten tegen 

gokverslaving moeilijk verenigbaar met een expansief kansspelbeleid. Hieruit vloeit voort dat 

in principe « het juiste evenwicht [moet] worden gevonden tussen het vereiste, de vergunde 

kansspelen op gecontroleerde wijze uit te breiden met het doel het aanbod hiervan 
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aantrekkelijk te maken voor het publiek, en de noodzaak om de verslaving van de consument 

aan dergelijke spelen zoveel mogelijk te beperken » (HvJ, 3 juni 2010, Ladbrokes, voormeld, 

punt 32). 

 

 De bestreden bepalingen zouden derhalve slechts als coherent kunnen worden beschouwd 

« indien de illegale activiteiten op aanzienlijke schaal plaatsvonden en de getroffen 

maatregelen tot doel hadden, de goklust van de consument in legale circuits te leiden », en dit 

op een pertinente en evenredige wijze (HvJ, 3 juni 2010, Ladbrokes, voormeld, punten 30 en 

38). 

 

 B.16.3.  Indien de Ministerraad geen bewijskrachtige elementen zou aanbrengen, met 

name in verband met het belang van de activiteiten van illegale weddenschappen en met het 

feit dat de bestreden bepalingen de omvang ervan werkelijk kunnen beperken, blijkt in dit 

stadium van de rechtspleging niet dat de opgelegde beperkingen van de vrijheid van vestiging 

van de wedkantoren voor paardenwedrennen die niet het statuut van renvereniging hebben, 

pertinente en evenredige maatregelen vormen om de strijd aan te binden tegen de illegale 

activiteiten op het gebied van spelen en weddenschappen. 

 

 B.16.4.  De aan de renverenigingen toegekende rechten lijken het bovendien niet 

mogelijk te maken op coherente en systematische wijze de organisatie van de 

weddenschappen op paardenwedrennen die het hoogste risico op fraude vertonen in een 

circuit dat wordt verondersteld vertrouwenswaardig te zijn, te kanaliseren. 

 

 Immers, wegens de aard zelf ervan en zoals de verzoekende partijen aangeven, lijken de 

onderlinge weddenschappen in dat opzicht minder gevaar in te houden, waarbij de inrichter 

ervan niet speelt tegen de gokkers en wordt bezoldigd op basis van een vaste en vooraf 

bepaalde verhouding. De weddenschappen tegen notering plaatsen de gokker daarentegen 

tegenover de inrichter van de weddenschappen, waarbij die laatste dus belang erbij heeft dat 

de gokker zijn inleg verliest (zie daaromtrent, Kansspelcommissie, Activiteitenverslag 2007, 

p. 17).   

 

 De inrichting van elke onderlinge weddenschap is echter voorbehouden aan de 

renverenigingen of de personen aan wie zij daarvoor de toestemming geven, ondanks het feit 

dat dergelijke weddenschappen maar een beperkt risico op fraude inhouden. De gemengde 
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weddenschappen op wedrennen in het buitenland, mogelijk tegen conventionele notering, zijn 

daarentegen niet aan hen voorbehouden, terwijl zij een groot risico op fraude vanwege de 

inrichter lijken in te houden. 

 

 B.17.  Bijgevolg lijken de nieuwe artikelen 43/2, § 2, en 43/4, § 5, 1°, van de wet van 

7 mei 1999 de vrijheid van vestiging te belemmeren op een wijze die niet verenigbaar is met 

artikel 49 van het VWEU in zoverre zij, zonder redelijke verantwoording, bijzondere rechten 

invoeren op het inrichten van verschillende soorten van weddenschappen op 

paardenwedrennen in het voordeel van de renverenigingen en de krantenwinkels toestaan 

weddenschappen aan te nemen die alleen door die verenigingen kunnen worden 

georganiseerd, en aldus een verschil in behandeling invoeren dat niet bestaanbaar lijkt met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 

 Ten aanzien van de procedure voor het verkrijgen van de bijzondere rechten 

 

 B.18.1.  Zelfs in de veronderstelling dat het bestaan van bijzondere rechten inzake 

weddenschappen op paardenwedrennen kan worden beschouwd als een belemmering die 

redelijk verantwoord is, zou nog moeten worden nagegaan of de procedure voor de 

toekenning van dergelijke rechten aan sommige marktdeelnemers verenigbaar is met 

artikel 48 van het VWEU. 

 

 Het gegeven dat die toekenningsprocedure niet op een contractuele wijze verloopt, zoals 

dat het geval is voor de concessies van openbare dienst, maar bijdraagt tot de uitoefening van 

een opdracht van economisch toezicht, leidt niet ertoe dat die procedure ontsnapt aan het 

primaire recht van de Europese Unie en met name aan de transparantieverplichting en het 

beginsel van gelijke behandeling (HvJ, 3 juni 2010, Sporting Exchange, voormeld, punt 46). 

 

 B.18.2.  In dat opzicht heeft het Hof van Justitie geoordeeld : 

 

 « Wil een stelsel van voorafgaande administratieve vergunningen gerechtvaardigd zijn, 
niettegenstaande het feit dat het aan een fundamentele vrijheid derogeert, dan moet het 
volgens vaste rechtspraak immers zijn gebaseerd op objectieve criteria, die niet-
discriminerend en vooraf kenbaar zijn, waardoor een grens wordt gesteld aan de uitoefening 
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van de beoordelingsbevoegdheid van de autoriteiten opdat deze niet op willekeurige wijze 
wordt gebruikt » (HvJ, 3 juni 2010, Sporting Exchange, voormeld, punt 50). 
 

 Zo niet wordt het vergunningsstelsel beschouwd als een belemmering van het vrije 

verkeer en zal het alleen kunnen worden aanvaard op grond van afwijkende bepalingen 

waarin het Verdrag uitdrukkelijk voorziet of die verantwoord zijn door dwingende redenen 

van algemeen belang (HvJ, 13 september 2007, voormeld, punt 26). 

 

 B.19.  Uit het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de bestreden wet vloeit voort dat de 

onderlinge weddenschappen op de paardenwedrennen in België of in het buitenland, alsook 

de weddenschappen tegen vaste of conventionele notering op de paardenwedrennen in België 

alleen kunnen worden ingericht door of met de toestemming van de renvereniging die de 

wedren in kwestie inricht. Bovendien wordt voor sommige van die weddenschappen in elk 

geval geëist dat die verenigingen worden erkend door de bevoegde sportfederatie, namelijk de 

Belgische Federatie voor Paardenwedrennen.  

 

 B.20.1.  Eisen van een inrichter van weddenschappen op paardenwedrennen dat hij de 

vorm van een renvereniging aanneemt, lijkt, na een prima facie onderzoek, geen relevant 

criterium van onderscheid in het licht van de door de bestreden wetgeving nagestreefde 

doelstellingen. 

 

 Het blijkt niet dat wanneer de inrichter van weddenschappen die activiteit cumuleert met 

het organiseren van de paardenwedren waarop die weddenschappen betrekking zullen hebben, 

de consument beter zou worden beschermd tegen gokverslaving of dat criminaliteit en fraude 

beter zouden worden bestreden. 

 

 Integendeel, in een dergelijk geval lijkt een verhoogd risico te bestaan op manoeuvres om 

het resultaat te beïnvloeden van de wedrennen met betrekking tot welke weddenschappen zijn 

ingericht (zie, mutatis mutandis, HvJ, grote kamer, 8 september 2009, voormeld, punt 71). 

 

 B.20.2.  Zelfs in de veronderstelling, zoals de tussenkomende partijen aanvoeren, dat het 

risico op fraude onbestaande is wat de inrichting van de onderlinge weddenschappen betreft, 

dient evenwel te worden opgemerkt dat de renverenigingen eveneens bijzondere rechten 

genieten voor het inrichten van weddenschappen tegen vaste of conventionele notering op de 
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paardenwedrennen die zij in België inrichten. Volgens diezelfde tussenkomende partijen 

bestaat in het kader van dergelijke weddenschappen echter een risico op fraude ten koste van 

de consument. 

 

 In dat laatste geval kunnen de weddenschappen weliswaar alleen worden ingericht binnen 

de renbaan. Hoewel die vereiste, door de bijzondere lokalisatie van het aanbod van de 

weddenschappen, het verbruik van diensten met betrekking tot weddenschappen kan 

beperken, blijkt in dit stadium van de rechtspleging niet hoe de maatschappelijke controle ten 

gevolge van die lokalisatie, het risico op frauduleus gedrag vanwege de inrichter van 

weddenschappen ten koste van de consument zou kunnen doen verdwijnen of beperken.   

 

 B.21.1.  De wetgever stelt, althans voor de inrichting van sommige onderlinge 

weddenschappen, overigens als vereiste dat de renvereniging erkend is door de Belgische 

Federatie voor Paardenwedrennen. 

 

 Die vereiste blijkt niet verenigbaar te zijn met de transparantieverplichting. Geen enkele 

objectieve en vooraf vastgestelde voorwaarde lijkt immers te zijn verbonden aan de 

discretionaire bevoegdheid die ter zake is toegekend aan de Belgische Federatie voor 

Paardenwedrennen. Voor de rest is het niet uitgesloten dat de leidinggevende instanties van 

die vereniging, althans gedeeltelijk, zouden zijn samengesteld uit natuurlijke personen die 

belast zijn met het beheer van reeds erkende renverenigingen, hetgeen een belangenconflict 

bij die personen kan teweegbrengen.  

 

 B.21.2.  Het gegeven dat een activiteit verband houdt met de sport belet niet dat de regels 

van het Verdrag van toepassing zijn wanneer die activiteit een economische activiteit vormt, 

hetgeen te dezen het geval is, zoals is uiteengezet in B.9.1 (HvJ, 15 december 1995, 

C-415/93, Bosman, punt 73). Meer nog, de in het geding zijnde activiteit heeft niet 

rechtstreeks betrekking op de vrijheid van interne organisatie van de sportverenigingen, noch 

op de specificiteit van sport, maar is een activiteit van weddenschappen die daarmee verband 

houdt (zie daaromtrent, Ger. EG, 25 januari 2005, T-193/02, Piau t. Commissie, punt 77). 

 

 B.22.  De door de wetgever opgelegde voorwaarden om het statuut van renvereniging te 

genieten, en zo onderlinge weddenschappen en weddenschappen tegen notering op de 

paardenwedrennen in België te kunnen inrichten, vormen bijgevolg beperkingen van de 
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fundamentele vrijheid verankerd in artikel 49 van het VWEU die niet redelijkerwijs 

verantwoord lijken. 

 

 Immers, voor de nadelige gevolgen voor de consument van een te grote concurrentie op 

de markt van de weddenschappen op paardenwedrennen, hoeft in het stadium van de 

toekenning van de voor de uitoefening van een dergelijke activiteit vereiste vergunningen niet 

te worden gevreesd (HvJ, 3 juni 2010, Sporting Exchange, voormeld, punt 58). Het lijkt 

derhalve niet verantwoord dermate weinig relevante voorwaarden en een dermate weinig 

transparante procedure op te leggen om een dergelijk statuut te verkrijgen. 

 

 B.23.  Bijgevolg lijkt het nieuwe artikel 43/2, § 2, van de wet van 7 mei 1999 de vrijheid 

van vestiging te belemmeren op een wijze die niet verenigbaar is met artikel 49 van het 

VWEU, in zoverre het bijzondere rechten toekent aan de renverenigingen waarbij zonder 

redelijke verantwoording afbreuk wordt gedaan aan de beginselen van gelijke behandeling en 

transparantie en voert het een verschil in behandeling in dat niet bestaanbaar lijkt met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.24.  Zonder dat het in dit stadium van de rechtspleging noodzakelijk is de andere in de 

vordering tot schorsing aangevoerde grieven te onderzoeken, dient het tweede middel als 

ernstig te worden beschouwd. 

 

 

 Ten aanzien van het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

 B.25.  De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het mogelijk maken te 

vermijden dat, voor de verzoekende partij, een ernstig nadeel voortvloeit uit de onmiddellijke 

toepassing van de bestreden normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen worden hersteld 

in geval van een eventuele vernietiging.  

 

 B.26.  Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

blijkt dat, om te voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die bijzondere wet, 

de persoon die een vordering tot schorsing instelt, in zijn verzoekschrift concrete en precieze 

feiten moet uiteenzetten waaruit voldoende blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de 
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bepalingen waarvan hij de vernietiging vordert, hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

kan berokkenen. 

 

 Die persoon moet met name het bestaan van het risico van een nadeel, de ernst ervan en 

het verband tussen dat risico en de toepassing van de bestreden bepalingen aantonen. 

 

 B.27.  Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel veroorzaakt door de onmiddellijke 

uitvoering van de wet van 10 januari 2010 zou voortvloeien uit het monopolie dat die wet aan 

de renverenigingen toekent om de onderlinge weddenschappen op de in het buitenland 

gelopen paardenwedrennen in te richten en, vervolgens, om die in de krantenwinkels te 

commercialiseren, waardoor de eerste verzoekende partij in een ongunstige 

concurrentiepositie zou worden geplaatst en haar bestaan zelf zou kunnen worden aangetast. 

 

 Een verslag van een revisorenkantoor is als bijlage bij het verzoekschrift gevoegd. Daarin 

wordt de financiële weerslag geanalyseerd van de inwerkingtreding van de bestreden wet op 

de situatie van de eerste verzoekende partij. In het verslag staat te lezen dat, volgens de 

bestuurders van de vennootschap, die laatste in enkele maanden na de inwerkingtreding van 

de bestreden wet 20 pct. van haar omzetcijfer zou kunnen verliezen, hetgeen een aanzienlijke 

vermindering van haar activiteit zou vertegenwoordigen (punt 148 van het verslag). Volgens 

de revisoren zou die raming realistisch zijn en kunnen leiden tot een vermindering van het 

bedrijfsresultaat waardoor de continuïteit van de vennootschap in het gedrang kan komen 

(punt 201 van het verslag). 

 

 B.28.  Luidens artikel 61, eerste lid, van de wet van 10 januari 2010 treedt die wet in 

werking op 1 januari 2011. De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen 

voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum voor elke bepaling van die wet 

(artikel 61, tweede lid, van de wet van 10 januari 2010), hetgeen Hij tot op heden niet heeft 

gedaan. 

 

 B.29.  Ten aanzien van de negatieve gevolgen die de in het tweede middel aangevoerde 

bepalingen zouden kunnen hebben voor het omzetcijfer van de eerste verzoekende partij, 

vormt het eenvoudige risico om een financieel verlies te lijden in beginsel geen risico van een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 
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 De eerste verzoekende partij toont bovendien met de raming van dat algemeen 

omzetcijfer voor het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de wet niet op voldoende 

concrete wijze aan welk risico van winstderving daaruit zou kunnen voortvloeien en evenmin 

wat de ernst van dat nadeel zou zijn. De in het verslag van de revisoren gemaakte raming 

berust immers op de ervaring uit het verleden die zou laten uitschijnen dat het gedrag van de 

consument zou kunnen veranderen met de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen 

(punt 98 van het verslag). Zij berust eveneens op de mogelijkheid om ongeveer 

316 verkooppunten per maand te installeren, zodat het totale netwerk van krantenwinkels in 

twaalf maanden zou kunnen worden gedekt (punt 145 van het verslag). Het exploitatieverlies 

waartoe de bestreden bepalingen zouden kunnen leiden, is overigens rebus sic stantibus 

berekend (punt 201 van het verslag). 

 

 Dergelijke elementen kunnen geen ander dan een hypothetisch nadeel betreffen. 

 

 Overigens zal het Hof, tijdens het onderzoek van het beroep tot vernietiging, nog 

beschikken over de mogelijkheid om alle voorlopige maatregelen te nemen die vereist zouden 

zijn voor de vrijwaring van de rechten die aan de eerste verzoekende partij zijn verleend door 

het recht van de Europese Unie (HvJ, 19 juni 1990, C-213/89, Factortame; HvJ, grote kamer, 

13 maart 2007, C-432/05, Unibet). 

 

 B.30.  Daar het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet is aangetoond, 

dient de vordering tot schorsing te worden verworpen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt de vordering tot schorsing. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5002 

 
 

Arrest nr. 97/2010 
van 29 juli 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de vordering tot schorsing van het decreet van de Franse Gemeenschap van 

18 maart 2010 « tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt 

van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het 

mogelijk maken ze uit te voeren, op het gebied van de inschrijvingen in het eerste jaar van het 

secundair onderwijs », ingesteld door de gemeente Villers-la-Ville en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters J.-P. Snappe, 

E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de vordering en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 juli 2010 ter post aangetekende 
brief en ter griffie is ingekomen op 12 juli 2010, is een vordering tot schorsing ingesteld van 
het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2010 « tot wijziging van het decreet 
van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair 
onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, op het gebied 
van de inschrijvingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs » (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 9 april 2010) door de gemeente Villers-la-Ville, vertegenwoordigd 
door haar college van burgemeester en schepenen, en door de hierna volgende personen, 
handelend uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van hun 
minderjarig(e) kind(eren) : Christian Carpentier en Véronique Brienne, wonende te 
1495 Villers-la-Ville, rue Ernest Deltenre 91, Benoît Schaeck en Catherine Van Thielen, 
wonende te 1495 Villers-la-Ville, rue de la Croix 11, Axel Frennet, wonende te 
1495 Villers-la-Ville, rue de la Croix 21, Annabelle Daussaint, wonende te 6223 Wagnelée, 
rue des Ecoles 11, Jacques Mayolle en Isabelle Niespodziany, wonende te 
1495 Villers-la-Ville, rue de la Gare 33, Robert Rotseleur en Martine Callewaert, wonende te 
7140 Morlanwelz, Résidence du Pachy 55, Philippe Goeffoet en Martine Van Haudenhove, 
wonende te 1495 Villers-la-Ville, Chemin Depas 13, Bernard Bonjean en Marie-Lise Dive, 
wonende te 1495 Villers-la-Ville, rue de Dreumont 19, Jean-Michel Hendrick en 
Marie-France Detheux, wonende te 1495 Villers-la-Ville, rue de Suisse 16, Philippe Staes en 
Nathalie Poulet, wonende te 1495 Villers-la-Ville, rue de Suisse 10, Christophe Faelens en 
Rachida Zaoudi, wonende te 1800 Vilvoorde, Nijverheidstraat 103, Didier Pansaers en 
Caroline Hubrecht, wonende te 1780 Wemmel, Van Elewijckstraat 104, Thierry Fouat en 
Carine Galant, wonende te 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 369, Jorge Carvalho en Manuela 
Marques, wonende te 1780 Wemmel, Nerviërslaan 78, Marie-Noëlle De Vos, wonende te 
1140 Brussel, Haachtsesteenweg 1050, Joëlle Pierrard, wonende te 
1932 Sint-Stevens-Woluwe, Kasteelgaarde 14, Alain Pirnay en Ariane Van der Elst, wonende 
te 1460 Itter, rue d’Hennuyères 13, Jean-Pol Chapelier en Martine Timsonet, wonende te 
1180 Brussel, Eikenlaan 55, François de Voghel, wonende te 1050 Brussel, Maliestraat 19, en 
Nathalie Marchal, wonende te 1180 Brussel, Floridalaan 86, Eugène Jurado Moriana en 
Montserrat Moro Gonzales, wonende te 1080 Brussel, Levallois-Perretstraat 40, Murielle 
Motquin, wonende te 1080 Brussel, Alfred Duboisstraat 27, Christophe Godart, wonende te 
1800 Vilvoorde, Romeinsesteenweg 268, en Montserrat Lopez Margolles, wonende te 
1080 Brussel, Landmeterstraat 23, François Boon en Isabelle Gaudissart, wonende te 
1332 Genval, avenue Gevaert 197, Werner Vergels en Rousseau, wonende te 1380 Lasne, 
route de l’Etat 58, Philippe Gerard en Virginie De Winde, wonende te 1332 Genval, Fontaine 
Fontenoy 2, Jacopo Giola en Isabelle Leloup, wonende te 1410 Waterloo, avenue des 
Constellations 18, Candy Saulnier, wonende te 1030 Brussel, Koninklijke 
Sinte-Mariastraat 239, Sylvie Paumen, wonende te 1020 Brussel, Stevens-Delannoystraat 79, 
Miguel Marques Gomez en Maria Cristina Peten De Pina Prata, wonende te 1330 Rixensart, 
rue du Moulin 12, en Daniel Rahier en Fabienne Van Frachen, wonende te 1380 Lasne, rue du 
Printemps 96. 
 
 Bij hetzelfde verzoekschrift vorderen de verzoekende partijen eveneens de vernietiging 
van hetzelfde decreet. 
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 Bij beschikking van 13 juli 2010 heeft het Hof de terechtzitting bepaald op 27 juli 2010 
na de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
bedoelde overheden te hebben uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen uiterlijk 
op 22 juli 2010 ter griffie neer te leggen, in de vorm van een memorie, waarvan een afschrift 
binnen dezelfde termijn aan de verzoekende partijen zou worden overgezonden. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 juli 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. V. De Wolf en Mr. B. Heymans, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. J. Sautois, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A – 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De eerste verzoekende partij is de inrichtende macht van twee gemeentescholen verspreid over drie 
vestigingen. Zij heeft aldus de taak het continuüm van de leerlingen te verzekeren tussen de door haar ingerichte 
instellingen voor basisonderwijs en de instellingen voor secundair onderwijs. Zij stelt vast dat het merendeel van 
de 65 leerlingen die het zesde leerjaar in de door haar ingerichte scholen verlaten, geen secundaire school heeft. 
Zij zet uiteen dat die situatie voortvloeit uit het feit dat het schoolbezoek aan een van de door haar ingerichte 
scholen het samengestelde indexcijfer van de leerlingen verlaagt, cijfer dat hun voorrang van inschrijving in de 
instelling van hun keuze bepaalt, en bijgevolg hun kansen op een inschrijving in een secundaire school verkleint. 
Zij vreest derhalve voor een forse daling van het schoolbezoek aan haar basisscholen. 
 
 A.1.2.  Alle andere verzoekers zijn ouders van leerlingen op wie de door hen bestreden bepalingen 
betrekking hebben of kunnen hebben.  
 
 A.1.3.  Ten aanzien van het belang van de eerste verzoekende partij om in rechte te treden, voert de Franse 
Gemeenschapsregering aan dat de rechtstoestand van die partij, die geen secundair onderwijs inricht, niet 
rechtstreeks zou kunnen worden geraakt door een decreet dat tot doel heeft de inschrijvingen in het eerste jaar 
van het secundair onderwijs te regelen. 
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 De Franse Gemeenschapsregering betwist het belang van de andere verzoekers om in rechte te treden niet, 
aangezien zij aantonen ouders van leerlingen te zijn. 
 
 
 Ten aanzien van de middelen  
 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.2.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het decreet van 
18 maart 2010, door artikel 25 van hetzelfde decreet in zoverre het een artikel 79/17, § 1, 1°, invoegt in het 
decreet van 24 juli 1997, door artikel 16 van hetzelfde decreet in zoverre het een artikel 79/10, § 1, 6°, invoegt in 
het decreet van 24 juli 1997, en door artikel 45 van hetzelfde decreet, van de artikelen 10, 11, 19, 22, 22bis, 23, 
24, 27 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8, 9, 10 en 14 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 
Verdrag, met de artikelen 17, 18, 19 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, met de artikelen 10 en 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten, met de artikelen 5, 14, 16, 18 en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, met de artikelen 2 
en 1165 van het Burgerlijk Wetboek, met het algemeen beginsel van niet-retroactiviteit, met het algemeen 
beginsel van rechtszekerheid, met het algemeen standstill-beginsel en met het algemeen beginsel van de 
inachtneming van het gewettigd vertrouwen.  
 
 De verzoekende partijen vorderen tevens de schorsing en de vernietiging van de artikelen 1 tot 44 van het 
bestreden decreet, in zoverre het behoud ervan in de juridische ordening niet verenigbaar zou zijn met de 
vernietiging van de voormelde bepalingen. 
 
 A.3.1.1.  In het eerste onderdeel van het eerste middel verwijten de verzoekende partijen de decreetgever te 
hebben gekozen voor de factor « afstand tussen de woonplaats van de leerling en zijn lagere school » onder de 
factoren voor het bepalen van het samengestelde indexcijfer van de leerling, terwijl die factor afhankelijk is van 
een keuze door de ouders minstens zes jaar vóór de aanneming van de betwiste norm. Zij zetten uiteen dat, sinds 
de ouders die keuze hebben gemaakt, andere scholen voor lager of basisonderwijs zich in hun wijk hebben 
kunnen vestigen, hetgeen een verschil teweegbrengt tussen de kinderen die wonen in een wijk waar het 
schoollandschap niet is geëvolueerd en diegenen die wonen in een wijk waar het schoollandschap wel is 
geëvolueerd.  
 
 Zij geven aan dat de artikelen 16 en 25 van het bestreden decreet een belangrijk onderscheid onder de 
leerlingen invoeren naargelang hun ouders een lerarenambt uitoefenen in een lagere school dan wel in een 
secundaire school. Ten slotte verwijten zij het bestreden decreet alleen rekening te houden met de geografische 
situering van de arbeidsplaats van de ouders wanneer zij een functie in het onderwijs uitoefenen, en in de andere 
gevallen geen rekening te houden met de afstand tussen de arbeidsplaats van de ouders en de gekozen secundaire 
school. 
 
 A.3.1.2.  In verband met het criterium van de afstand tussen de lagere school en de woonplaats verwijst de 
Franse Gemeenschapsregering naar het arrest nr. 121/2009, waarbij het Hof heeft geantwoord op een 
vergelijkbaar middel, en voert zij aan dat het Hof heeft geoordeeld dat de regels inzake de voorrang van 
inschrijving van het ene schooljaar op het andere konden worden gewijzigd zonder strijdig te worden bevonden 
met het beginsel van het gewettigd vertrouwen. Ten aanzien van de regeling die het bestreden decreet invoert, 
voert zij aan dat de drie criteria die steunen op een afstand, samen moeten worden genomen, dat zij het mogelijk 
maken tegemoet te komen aan talrijke situaties en dat zij gerelativeerd worden door het wezenlijke belang dat 
wordt toegekend aan de voorkeur en door de erkenning van de formules voor pedagogische ondersteuning en 
samenwerking. 
 
 Wat betreft de voorrang die wordt toegekend aan de kinderen van ouders die werken in de gekozen 
instelling voor secundair onderwijs, geeft de Franse Gemeenschapsregering aan dat het Hof dat systeem geldig 
heeft verklaard, dat reeds in de vorige decreten bestond. Zij voert aan dat die voorrang tot doel heeft de 
organisatie van het gezin te vergemakkelijken wanneer een van de ouders werkt in een instelling voor secundair 
onderwijs en dat die dus alleen in die hypothese zinvol is, en niet wanneer een van de ouders lesgeeft in een 
instelling voor lager onderwijs. 
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 A.3.2.1.  In het tweede onderdeel van het middel verwijten de verzoekende partijen het bestreden decreet, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2010, terugwerkende kracht te hebben tot 15 februari 
2010. Zij voeren aan dat het bestreden decreet, naast het feit dat het formeel terugwerkende kracht heeft tot een 
datum vóór de bekendmaking ervan, ertoe leidt situaties te wijzigen die definitief vorm hebben gekregen, 
namelijk de keuze die de ouders in tempore non suspecto hebben gemaakt bij de inschrijving van de leerling in 
een instelling voor basisonderwijs. 
 
 A.3.2.2.  De Franse Gemeenschapsregering voert aan dat de retroactiviteit van het decreet van 18 maart 
2010 geen enkele rechtsonzekerheid met zich heeft meegebracht, vermits de wettelijke periode voor de 
registratie van de inschrijvingsaanvragen pas na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad is aangevat. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.4.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het decreet van 18 
maart 2010 en door artikel 25 van hetzelfde decreet in zoverre het een artikel 79/17, § 1, tweede lid, 3°, invoegt 
in het decreet van 24 juli 1997, van de artikelen 10, 11, 19, 22, 22bis, 23, 24, 27 en 191 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met de artikelen 8, 9, 10 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met de artikelen 17, 18, 19 en 26 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met de artikelen 10 en 13 van het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en met de artikelen 5, 14, 16, 18 en 28 
van het Verdrag inzake de rechten van het kind. De verzoekende partijen vorderen eveneens de schorsing en de 
vernietiging van de artikelen 1 tot 44 van het bestreden decreet, in zoverre het behoud ervan in de juridische 
ordening niet verenigbaar zou zijn met de vernietiging van de voormelde bepalingen. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen verwijten de decreetgever, onder de factoren voor de berekening van het 
samengestelde indexcijfer van de leerlingen, te hebben gekozen voor de afstand tussen de lagere school van 
herkomst en de gekozen secundaire school. De bestreden bepaling voorziet aldus erin dat het samengestelde 
indexcijfer van de leerling wordt vermenigvuldigd met factor 1,54 indien de gekozen secundaire school zich 
bevindt in een straal van 4 kilometer rond de lagere school van herkomst, en met factor 1 in de andere gevallen. 
Zij voeren aan dat, voor de leerlingen die onderwijs volgen in een lagere school die zich bevindt op een plaats 
waar geen enkele secundaire school is gevestigd in een straal van 4 kilometer, het samengestelde indexcijfer 
automatisch wordt vermenigvuldigd met factor 1, waardoor zij worden benadeeld ten opzichte van de leerlingen 
die zich niet in die situatie bevinden, terwijl die situatie niet voortvloeit uit hun keuze of hun wil. Zij wijzen erop 
dat dit het geval is voor de scholen ingericht door de gemeente Villers-la-Ville, zodat de leerlingen die onderwijs 
volgen in die scholen automatisch worden benadeeld bij de vaststelling van hun samengestelde indexcijfer. 
 
 A.4.3.  De Franse Gemeenschapsregering herhaalt dat, hoewel sommige elementen van het 
rangschikkingsmechanisme, afzonderlijk beschouwd, voor sommige categorieën van ouders en kinderen relatief 
gezien minder gunstig kunnen zijn, zij daarom echter niet noodzakelijk zonder redelijke verantwoording zijn 
wanneer het volledige rangschikkingsmechanisme en dus het samengestelde indexcijfer in zijn geheel worden 
onderzocht, rekening houdend met de nagestreefde doelstellingen van de inschrijvingsregeling. Zij voegt eraan 
toe dat, op 17 juli 2010, de toestand van de kinderen die hun zesde leerjaar in een van de scholen van 
Villers-la-Ville met vrucht hebben beëindigd, aantoont dat zij allen batig zijn gerangschikt in de instelling voor 
secundair onderwijs van hun eerste, tweede of, voor slechts twee kinderen, derde keuze. 
 
 
 Wat het derde middel betreft 
 
 A.5.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 1, 2 en 3 van het decreet van 
18 maart 2010, door artikel 4 van hetzelfde decreet in zoverre het een artikel 79/2 invoegt in het decreet van 
24 juli 1997, en door artikel 25 van hetzelfde decreet in zoverre het een artikel 79/17 invoegt in het decreet van 
24 juli 1997, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 24 van de 
Grondwet. 
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 A.5.2.  De verzoekende partijen verwijten de door hen bestreden artikelen dat zij het samengestelde 
indexcijfer van de leerlingen berekenen volgens afstanden « in vogelvlucht ». Zij voeren aan dat het gebruik van 
de software « google maps » - die een indicatie geeft en geen echtverklaring inhoudt – om de door het decreet 
bepaalde afstanden in vogelvlucht te berekenen, in vele opzichten kan worden bekritiseerd, met name in zoverre 
het aanleiding geeft tot talrijke fouten die een belangrijke invloed hebben op de samengestelde indexcijfers van 
de leerlingen en bijgevolg op hun voorrang van inschrijving. 
 
 A.5.3.  De Franse Gemeenschapsregering geeft aan dat de betrokken bepalingen dezelfde zijn voor iedereen 
en dus geen enkel verschil in behandeling invoeren. Voor het overige voert zij aan dat het Hof niet bevoegd is 
om de eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van het decreet af te keuren, noch om te oordelen over de 
opportuniteit van een rangschikkingscriterium dat op zich niet discriminerend is. 
 
 
 Wat het vierde middel betreft 
 
 A.6.1.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 4 van het decreet van 18 maart 2010 in 
zoverre het een artikel 79/2 invoegt in het decreet van 24 juli 1997, en door artikel 25 van hetzelfde decreet in 
zoverre het een artikel 79/17 invoegt in het decreet van 24 juli 1997, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
al dan niet in samenhang gelezen met artikel 24 van de Grondwet, met de zogeheten « Schoolpactwet » van 
29 mei 1959, met de artikelen 8, 9, 10 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met 
artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met de artikelen 17, 18, 19 en 26 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met de artikelen 10 en 13 van het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en met de artikelen 5, 14, 16, 18 en 28 
van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
 A.6.2.  De verzoekende partijen verwijten de bestreden bepalingen de nabijheid tussen de woonplaats van 
de leerling en zijn lagere en secundaire school alleen op gunstige wijze in aanmerking te nemen indien die 
scholen tot hetzelfde net behoren, terwijl het begrip « net » niet is verankerd in het decreet van 24 juli 1997, 
terwijl de concentratie van de scholen op een bepaald grondgebied sterk varieert naar gelang van het daaraan 
toegewezen net, zodat de leerlingen, afhankelijk van dat net, een hoger of minder hoog samengesteld indexcijfer 
zullen genieten, en terwijl sommige leerlingen die wonen op een grote afstand van een secundaire school en 
onderwijs volgen in een lagere school in een afgelegen dorp, zullen worden gestuurd naar een instelling die in 
vogelvlucht nabijgelegen is, maar via de weg of met het openbaar vervoer niet bereikbaar is, zodat zij van net 
zullen moeten veranderen. 
 
 A.6.3.  De verzoekende partijen merken op dat de bestreden bepalingen, omdat zij het begrip « net » 
invoeren, tot gevolg hebben dat het criterium van de afstand de facto wordt vervangen door de concentratie van 
de scholen van dat « net » op een bepaald grondgebied. Zij zijn van mening dat het werkelijke criterium van 
onderscheid tussen de leerlingen niet objectief is, in zoverre het afhankelijk is van, enerzijds, de wijk waar de 
leerling woont en, anderzijds, het aantal vestigingen voor onderwijs van het beschouwde net in die wijk. Hieruit 
vloeit voort dat sommige leerlingen worden bevoordeeld, niet volgens de door hun ouders gemaakte keuze, maar 
volgens een situatie die zij niet hebben gewild. 
 
 A.6.4.  De verzoekende partijen voeren voorts aan dat het criterium van de afstand « in vogelvlucht » 
geenszins rekening houdt met de praktische moeilijkheden die de leerlingen ondervinden om zich met het 
openbaar vervoer te begeven naar de instelling voor secundair onderwijs. In sommige situaties verplicht dat 
criterium de leerlingen ertoe te vertrekken naar een instelling die niet behoort tot het net van hun keuze. Zij 
onderstrepen overigens dat een kind ertoe verplichten een school te bezoeken die minder ver verwijderd is van 
zijn woonplaats, maar niet bereikbaar is met het openbaar vervoer, in strijd is met de vereiste van het 
milieucriterium dat de decreetgever heeft gewild. Zij voegen eraan toe dat die situatie een verschil in 
behandeling doet ontstaan tussen de leerlingen wier ouders de materiële middelen hebben om hen met de wagen 
naar de onderwijsinstelling te brengen en diegenen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.  
 
 A.6.5.  De Franse Gemeenschapsregering voert aan dat, in tegenstelling tot hetgeen de Raad van State 
meende te begrijpen, geen enkel van de criteria voor het bepalen van het samengestelde indexcijfer van ieder 
kind, belet om van net te veranderen. Zij geeft aan dat de memorie van toelichting op dat punt is aangevuld 
teneinde elk misverstand te voorkomen. Zij besluit hieruit dat de regels voor de berekening van het 
samengestelde indexcijfer dus wel degelijk zijn vastgesteld en toegepast met naleving van artikel 24 van de 
Grondwet en van de beginselen waarop het Schoolpact berust. 
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 Wat het vijfde middel betreft 
 
 A.7.1.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 25 van het decreet van 18 maart 2010 in 
zoverre het een artikel 79/17, § 1, tweede lid, 6°, invoegt in het decreet van 24 juni 1997, van de artikelen 10, 11, 
19, 22, 22bis, 23, 24, 27 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8, 9, 10 en 
14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij 
dat Verdrag, met de artikelen 17, 18, 19 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, met de artikelen 10 en 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten en met de artikelen 5, 14, 16, 18 en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
 A.7.2.  De verzoekende partijen verwijten het bestreden artikel, bij het bepalen van de criteria voor de 
berekening van het samengestelde indexcijfer, in het kader de continuïteit van het taalbadonderwijs slechts 
rekening te houden met een vermenigvuldigingsfactor van 1,18, factor die zeer laag is in vergelijking met de 
andere in het decreet gebruikte factoren. Zij zijn van mening dat sommige leerlingen ertoe verplichten het 
pedagogische continuüm te onderbreken waarin zij op grond van een bepaald educatief project waren 
ingeschreven, een niet passende en onevenredige aantasting van de vrije keuze van onderwijs inhoudt.  
 
 A.7.3.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat de voorwaarden voor de toekenning van een 
voorrang niet noodzakelijk definitief zijn verworven voor alle toekomstige inschrijvingen, zodat tevergeefs 
wordt terugverlangd naar het stelsel van voorrang dat door de vorige decreten was ingevoerd. Zij geeft aan dat de 
wil om een taalbadonderwijs voort te zetten in aanmerking wordt genomen door de toekenning van factor 1,18 
bij de berekening van het samengestelde indexcijfer zelfs indien het betrokken kind dat taalbadonderwijs 
uiteindelijk door een gebrek aan plaatsen niet volgt. Zij voegt eraan toe dat alle leerlingen die een 
taalbadonderwijs in het lager onderwijs hebben genoten en dat wensen voort te zetten in het secundair onderwijs, 
worden geconfronteerd met hetzelfde probleem van het tekort aan beschikbare plaatsen, aangezien het aanbod 
van plaatsen voor het taalbadonderwijs in het secundair onderwijs beperkter is dan het aanbod van plaatsen in het 
lager onderwijs. 
 
 
 Wat het zesde middel betreft 
 
 A.8.1.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 26 van het decreet van 18 maart 2010 in 
zoverre het een artikel 79/18 invoegt in het decreet van 24 juli 1997, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
al dan niet in samenhang gelezen met artikel 24 van de Grondwet. 
 
 A.8.2.  De verzoekende partijen voeren aan dat het bestreden artikel, om te kiezen uit de leerlingen met 
eenzelfde samengesteld indexcijfer, gebruik maakt van het sociaaleconomische indexcijfer van hun wijk van 
herkomst en bepaalt dat, wanneer het sociaaleconomische indexcijfer van de wijk van herkomst van de leerling 
niet kan worden bepaald, de administratie hem het gemiddelde sociaaleconomische indexcijfer van de wijk van 
herkomst van de leerlingen met hetzelfde samengestelde indexcijfer toekent. Zij verwijten de Franse 
Gemeenschap ervan uit te gaan dat zij niet in staat is het sociaaleconomische indexcijfer te bepalen van de wijk 
van herkomst van de leerlingen die in het Vlaamse Gewest wonen, zodat het bestreden decreet een verschil in 
behandeling invoert tussen de leerlingen die in het Vlaamse Gewest wonen en diegenen die in het Waalse 
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wonen. Zij voegen eraan toe dat dat verschil in behandeling 
a priori alleen door het onvermogen van de Franse Gemeenschap wordt verantwoord.  
 
 A.8.3.  De Franse Gemeenschapsregering voert aan dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen 
beweren, de Gemeenschap beschikt over het sociaaleconomische indexcijfer van alle wijken die zijn gedekt door 
een interuniversitaire studie op basis van federale gegevens, zodat zij het sociaaleconomische indexcijfer kan 
bepalen van de wijk van herkomst van een leerling die in het Nederlandse taalgebied woont. Zij erkent 
daarentegen dat de Gemeenschap niet beschikt over het sociaaleconomische indexcijfer van de wijken gelegen 
buiten het grondgebied van het land en van de recentelijk gevestigde wijken, daar de studie waarop zij steunt, 
dateert van 2005. Daar de verzoekers niet aantonen dat zij zich in een dergelijke situatie bevinden, is zij echter 
van mening dat het middel voor hen zonder belang is. 
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 Wat het zevende middel betreft 
 
 A.9.1.  Het zevende middel is afgeleid uit de schending, door artikel 28 van het decreet van 18 maart 2010 
in zoverre het een artikel 79/19 invoegt in het decreet van 24 juli 1997, van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 24 van de Grondwet. 
 
 A.9.2.  De verzoekende partijen verwijten het bestreden artikel dat het, om te bepalen of een leerling de 
plaatsen kan genieten die zijn voorbehouden aan de leerlingen met een zwak sociaaleconomische indexcijfer, 
gebruik maakt van een criterium dat niet persoonsgebonden is, maar overeenstemt met het sociaaleconomische 
indexcijfer toegekend aan de lagere school waar hij onderwijs volgde, waardoor een onverantwoord verschil in 
behandeling wordt ingevoerd tussen de leerlingen met een sterk persoonlijk sociaaleconomische indexcijfer die 
echter worden beschouwd als « ZSEI »-leerlingen (die onderwijs volgen in een minder begunstigde school of 
instelling voor basis- of lager onderwijs) en de leerlingen met een zwak persoonlijk sociaaleconomische 
indexcijfer die niet als « ZSEI »-leerlingen worden beschouwd omdat zij onderwijs volgen in een school die niet 
minder begunstigd is. 
 
 A.9.3.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat de decreetgever, met name ten aanzien van de 
beschouwing dat het sociaaleconomische indexcijfer van een school het sociaaleconomische indexcijfer van de 
kinderen die er onderwijs volgen wellicht beter weergeeft dan het indexcijfer van de wijk waar zij wonen, 
redelijkerwijs het indexcijfer van de lagere school van herkomst voor de toepassing van de « ZSEI »-voorrang 
vermocht te verkiezen. 
 
 
 Ten aanzien van het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
 
 A.10.1.  De verzoekers die ouders van leerlingen zijn die in juni 2010 het attest basisonderwijs hebben 
verkregen, voeren aan dat de onmiddellijke toepassing van het bestreden decreet en de daaruit voortvloeiende 
rangschikkingen van leerlingen tot gevolg hebben dat hun kinderen niet zijn ingeschreven in de school van hun 
keuze. Zij voeren aan dat zij ertoe verplicht zullen zijn hun kinderen in te schrijven in een instelling waarvan zij 
noch de vestiging, noch de pedagogische keuzes, noch zelfs het net zullen hebben gekozen. Zij voegen daaraan 
toe dat de toestand van onzekerheid waarin de ouders en de niet ingeschreven leerlingen thans leven, een 
belangrijk moreel nadeel teweegbrengt. 
 
 De eerste verzoekende partij vreest voor een vlucht van haar schoolbevolking en voor een daling van het 
schoolbezoek aan haar lagere scholen. 
 
 A.10.2.  De verzoekende partijen uiten de hoop dat een snelle schorsing en vernietiging van het decreet het 
de decreetgever van de Franse Gemeenschap mogelijk zullen maken de inschrijvingsregels grondig te herzien 
met het oog op de aanvang van het schooljaar op 1 september 2010. Zij zijn van mening dat een vernietiging na 
die datum niet zou toelaten het door hen geleden nadeel op passende wijze te herstellen, daar die 
noodzakelijkerwijs de organisatie van een nieuwe inschrijvingsfase zou impliceren, terwijl de leerlingen en hun 
ouders reeds alle maatregelen zouden hebben genomen voor de aanvang van dat schooljaar in de school die 
voortvloeit uit de betwiste inschrijving. 
 
 A.10.3.  De Franse Gemeenschapsregering is van mening dat de vordering tot schorsing kennelijk niet 
ontvankelijk is wat de eerste verzoekende partij betreft, daar deze niet uiteenzet in welke zin het door haar 
aangevoerde nadeel ernstig en moeilijk te herstellen zou zijn. 
 
 A.10.4.  Wat de andere verzoekende partijen betreft, is de Franse Gemeenschapsregering van mening dat 
het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel alleen dient te worden onderzocht vanuit het oogpunt 
van de kinderen die thans zijn betrokken bij het inschrijvingsproces voor de aanvang van het schooljaar op 
1 september 2010, en van hun ouders. Zij voert in dat opzicht aan dat die verzoekende partijen geen enkel 
concreet element aangeven ter ondersteuning van hun bewering volgens welke de betrokken kinderen niet 
zouden zijn ingeschreven in de school van hun keuze. Zij legt daarentegen uittreksels voor uit de registers van de 
netoverschrijdende inschrijvingscommissie waaruit blijkt dat een groot deel van de betrokken kinderen batig zijn 
gerangschikt in ofwel de school die overeenstemt met hun eerste voorkeur, ofwel een school die is aangegeven 
onder hun andere voorkeuren, ofwel nog een school gekozen na de periode voor de registratie van de 
inschrijvingsaanvragen. Ten slotte wijst zij erop dat, voor de kinderen die zijn geplaatst op een wachtlijst na de 
werkzaamheden van de voormelde commissie, niets nog toelaat ervan uit te gaan dat hun het recht zal worden 
ontnomen om onderwijs te volgen in een secundaire school waar zij hun inschrijving zouden hebben 
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aangevraagd. Zij besluit hieruit dat het nadeel dat de verzoekers zelf zouden lijden, ernstiger zou zijn in geval 
van een schorsing van het bestreden decreet, daar het nog aan de gang zijnde proces voor de optimalisatie van de 
voorkeuren zou worden stopgezet. 
 
 A.10.5.  De Franse Gemeenschapsregering onderstreept overigens dat het feit dat een kind niet is 
ingeschreven in de school van de keuze van zijn ouders, terwijl andere scholen die een voor dat kind geschikt 
educatief en pedagogisch project voorstellen, het kind zouden kunnen opnemen, geen ernstig nadeel inhoudt. Zij 
is van mening dat het tegenovergestelde beweren, voortvloeit uit een te strikte interpretatie van het beginsel van 
de keuzevrijheid van de ouders. 
 
 A.10.6.  De Franse Gemeenschapsregering voert voorts aan dat, zelfs indien zou worden beschouwd dat het 
nadeel aangetoond en ernstig is, het niet langer zou gaan om een risico van een nadeel, maar om een reeds 
berokkend nadeel. Zij is van mening dat een schorsing van het decreet niets zou veranderen aan de situatie van 
de kinderen die nog op een wachtlijst staan, vermits het, in het stadium van de aanhangigmaking van de zaak bij 
het Hof, namelijk op de vooravond van de aanvang van het schooljaar, onmogelijk is de situatie recht te zetten 
die de verzoekers als nadelig beschouwen. Zij voegt eraan toe dat het door de verzoekende partijen aangevoerde 
morele nadeel klaarblijkelijk zou kunnen worden hersteld door een vernietigingsarrest. 
 
 A.11.  De Franse Gemeenschapsregering zet ten slotte uiteen dat een schorsing van het bestreden decreet, 
op het ogenblik dat die wordt uitgesproken, een overdreven ernstig nadeel zou inhouden voor de leerlingen en de 
ouders die het niet hebben bestreden, alsook voor de directies en de inrichtende machten van de instellingen voor 
secundair onderwijs. Zij verwijst naar het arrest nr. 34/2009 en vraagt aan het Hof te dezen op dezelfde wijze 
gebruik te maken van de beoordelingsruimte die artikel 19 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof aan dat laatste toekent om de vordering tot schorsing te verwerpen. 
 

 

- B – 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De vordering tot schorsing is gericht tegen het decreet van de Franse 

Gemeenschap van 18 maart 2010 « tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de 

prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de 

structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, op het gebied van de 

inschrijvingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs ». 

 

 B.1.2.  Dat decreet strekt ertoe de inschrijvingen te organiseren van de leerlingen in het 

eerste jaar van het secundair onderwijs, vanaf het schooljaar 2010-2011 en voor de volgende 

jaren. Tijdens de parlementaire voorbereiding heeft de minister van Leerplichtonderwijs van 

de Franse Gemeenschap het decreet als volgt voorgesteld : 

 

 « Op pragmatisch vlak stelt het objectieve regels vast om zo nodig een keuze uit de 
aanvragen te maken. Tot tweemaal toe zijn systemen uitgeprobeerd : het open register vanaf 
een bepaalde datum en de lottrekking als ultiem criterium. De wachtrijen naar aanleiding van 
het eerste systeem zijn op menselijk vlak onaanvaardbaar gebleken. De lottrekking, die in 
sommige opzichten nochtans billijk is, is door de publieke opinie niet goed onthaald : 
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gezinnen hebben de indruk gehad dat het lot van hun kind(eren) afhing van een soort loterij 
waarop zij geen vat hadden. Vandaag [wordt voorgesteld] een ander systeem aan te nemen dat 
steunt op de berekening van een samengesteld indexcijfer met het oog op de rangschikking 
van de aanvragen en de daaruit te maken keuze volgens de beschikbare plaatsen » (Parl. St., 
Parlement van de Franse Gemeenschap, 2009-2010, nr. 82/3, p. 4). 
 

 B.1.3.  Het decreet behoudt in elke inrichting voor secundair onderwijs 20,4 pct. van de 

beschikbare plaatsen voor aan de zogeheten « ZSEI-leerlingen » (zwakke sociaaleconomische 

index), die afkomstig zijn van een minder begunstigde school of vestiging voor basis- of lager 

onderwijs in de zin van artikel 3, 4°, ervan. Het legt de voorrang vast die sommige leerlingen 

genieten vanwege hun familiale of persoonlijke situatie. Om een keuze te maken uit de 

inschrijvingsaanvragen ingediend in de onderwijsinstellingen die niet al die aanvragen kunnen 

aanvaarden omdat zij niet over voldoende plaatsen beschikken, wordt een rangschikking 

opgemaakt op basis van een « samengesteld indexcijfer » dat aan iedere leerling wordt 

toegekend. Dat indexcijfer wordt verkregen door een vermenigvuldiging van bij het decreet 

bepaalde factoren. Die factoren hangen onder andere af van de afstand tussen de woonplaats 

van de leerling en de lagere school of basisschool waar hij onderwijs volgde, de woonplaats 

van de leerling en de gekozen instelling voor secundair onderwijs, en de afstand tussen die 

laatste en de lagere school of basisschool waar de leerling onderwijs volgde. Het 

samengestelde indexcijfer wordt eveneens beïnvloed door de keuze om in het secundair 

onderwijs verder een taalbadonderwijs te volgen dat in de loop van het lager onderwijs was 

aangevat. 

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.2.1.  Aangezien de vordering tot schorsing ondergeschikt is aan het beroep tot 

vernietiging, dient de ontvankelijkheid van dat laatste, en met name het bestaan van het 

vereiste belang, reeds bij het onderzoek van de vordering tot schorsing te worden betrokken. 

 

 B.2.2.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 



 11

 B.3.1.  De tweede tot de eenendertigste verzoekende partij zijn ouders van leerlingen die 

zijn ingeschreven in een door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde 

basisschool, die handelen uit eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijke 

vertegenwoordigers van hun kinderen. 

 

 De situatie van die verzoekende partijen zou rechtstreeks en ongunstig kunnen worden 

geraakt door het bestreden decreet, dat de voorwaarden vaststelt voor de inschrijving van de 

leerlingen in de eerste cyclus van een door de Franse Gemeenschap georganiseerde of 

gesubsidieerde secundaire onderwijsinstelling. 

 

 B.3.2.  Het is derhalve niet nodig na te gaan in het stadium van de vordering tot schorsing 

of de eerste verzoekende partij, de gemeente Villers-la-Ville, die optreedt als inrichtende 

macht van twee basisscholen, eveneens doet blijken van het vereiste belang. 

 

 B.3.3.  Uit het beperkte onderzoek van de ontvankelijkheid van het beroep tot 

vernietiging waartoe het Hof in het kader van de vordering tot schorsing is kunnen overgaan, 

blijkt niet dat het beroep tot vernietiging - en dus de vordering tot schorsing - onontvankelijk 

moet worden geacht. 

 

 

 Ten aanzien van de vordering tot schorsing 

 

 B.4.  Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan 

worden besloten : 

 

 -  de middelen die worden aangevoerd, moeten ernstig zijn; 

 

 -  de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kunnen berokkenen. 
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 B.5.  Uit het gebruik van het woord « kan » in artikel 19 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 volgt dat het Hof, zelfs wanneer het oordeelt dat aan de twee 

grondvoorwaarden in artikel 20, 1°, van dezelfde bijzondere wet om tot schorsing te kunnen 

overgaan is voldaan, niet is verplicht tot schorsing over te gaan. Het Hof dient na te gaan of 

het verantwoord is om tot schorsing van de bestreden bepalingen over te gaan, waarbij het de 

nadelen van de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen voor de verzoekende 

partijen moet afwegen tegen de nadelen voor het algemeen belang die een schorsing zou 

meebrengen. 

 

 B.6.  Te dezen hebben de partijen hun vordering tot schorsing ingediend op 9 juli 2010. 

 

 Op die datum was het proces van de inschrijving van de leerlingen in het eerste jaar van 

het secundair onderwijs voor het schooljaar dat aanvangt op 1 september 2010 reeds 

verschillende maanden aan de gang. Het met toepassing van de bestreden bepalingen 

berekende samengestelde indexcijfer van iedere leerling was vastgesteld; de rangschikking 

van de aanvragen tot inschrijving in de instellingen waar het aantal aanvragen groter was dan 

het aantal beschikbare plaatsen, was opgemaakt op basis van de samengestelde indexcijfers 

van de betrokken leerlingen; de onderwijsinstellingen en de netoverschrijdende 

inschrijvingscommissie hadden de plaatsen toegekend en die laatste had aan de meeste 

leerlingen die niet konden worden ingeschreven in de instelling van hun eerste keuze, een 

plaats in een andere instelling voorgesteld. Uit dat proces vloeit voort dat, op de datum dat de 

vordering tot schorsing is ingediend, vrijwel alle leerlingen reeds waren ingeschreven in een 

instelling voor secundair onderwijs. 

 

 B.7.  De verzoekende partijen vorderen de schorsing van verschillende bepalingen van 

het decreet van 18 maart 2010 die, naar gelang van het geval, een voorrang vaststellen voor 

sommige leerlingen of sommige van de factoren vaststellen voor de berekening van het 

samengestelde indexcijfer van alle leerlingen die vóór de aanvang van het schooljaar op 

1 september 2010 in het eerste jaar van het secundair onderwijs moeten worden ingeschreven.  

 

 B.8.1.  Een schorsing van de bestreden bepalingen door het Hof, zou voor alle betrokken 

leerlingen en voor hun ouders rechtsonzekerheid met zich kunnen meebrengen. 
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 De leerlingen wier inschrijving is verkregen door de onmiddellijke toepassing van het 

decreet, zouden immers het voordeel ervan kunnen verliezen door de werking van een 

schorsing, omdat de decretale rechtsgrond van hun inschrijving zou zijn aangetast, hetgeen 

voor hen een nadeel met zich zou meebrengen dat zij door de onmiddellijke toepassing van 

het decreet niet lijden. 

 

 Een schorsing van de bestreden bepalingen zou eveneens tot gevolg kunnen hebben dat 

het inschrijvingsproces moet worden overgedaan, hetgeen, op iets meer dan één maand vóór 

de aanvang van het schooljaar, niet in bevredigende omstandigheden lijkt te kunnen worden 

uitgevoerd door de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde secundaire 

onderwijsinstellingen, zodat zeer veel moeilijkheden en onzekerheden zouden ontstaan bij de 

aanvang van het schooljaar op 1 september 2010 voor alle leerlingen, ouders en 

onderwijsinstellingen. 

 

 B.8.2.  De verzoekende partijen voeren op de terechtzitting evenwel aan dat een 

schorsing van de bestreden bepalingen de onderwijsinstellingen niet zou beletten de op de dag 

van de schorsing geregistreerde inschrijvingen te behouden, maar het de ouders van kinderen 

die in geen enkele instelling batig zijn gerangschikt, mogelijk zou maken hun inschrijving in 

de instelling van hun keuze aan te vragen. 

 

 Zelfs indien ervan moest worden uitgegaan dat de inschrijvingen die op basis van door 

het Hof geschorste bepalingen zijn geregistreerd, definitief zouden kunnen worden behouden 

zonder decretale rechtsgrond, dient te worden opgemerkt dat, in die hypothese, de kinderen 

van de verzoekers niet zouden kunnen worden ingeschreven in de instellingen van hun eerste 

keuze, vermits, per definitie, die instellingen al hun beschikbare plaatsen reeds hebben 

toegewezen. Het bestreden decreet belet de verzoekers overigens niet de inschrijving van hun 

kind aan te vragen in de instellingen waar nog beschikbare plaatsen zijn. Op grond van 

artikel 79/9, derde lid, ingevoegd in het decreet van 24 juli 1997 bij artikel 14 van het 

bestreden decreet, worden die inschrijvingen chronologisch opgenomen en worden zij niet 

beïnvloed door de berekening van een samengesteld indexcijfer. Hieruit vloeit voort dat, in 

die hypothese, een schorsing niets zou veranderen aan de situatie van de verzoekers. 

 

 B.9.  De vordering tot schorsing dient te worden verworpen. 
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 Om die redenen,  

 

 het Hof  

 

 verwerpt de vordering tot schorsing.  

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 29 juli 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4758 

 
 

Arrest nr. 98/2010 
van 16 september 2010 

 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter P. Martens, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter P. Martens, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 27 juli 2009 in zake Isongu Bondele tegen de nv « Home Consulting 
Services », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 augustus 2009, 
heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 4, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 
artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, 
 
 in zoverre het aan een werknemer die het Nederlands niet beheerst en ten aanzien van wie 
zijn werkgever, van wie de maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied is gevestigd, 
ertoe is gehouden het Frans te gebruiken voor de arbeidsverhoudingen krachtens de 
gecoördineerde wetten van 18 juli 1966, de verplichting oplegt om de gerechtelijke procedure 
die hij tegen die werkgever aanspant, in te leiden en voort te zetten in het Nederlands, zonder 
dat hij kan vragen om de taal te veranderen, 
 
 terwijl, enerzijds, de werknemers die worden tewerkgesteld door een werkgever die 
eveneens ertoe is gehouden het Frans te gebruiken voor de arbeidsverhoudingen maar van wie 
de maatschappelijke zetel in het Franse taalgebied of in een gemeente van de Brusselse 
agglomeratie is gevestigd, rechtsgeldig een gerechtelijke procedure in het Frans tegen hun 
werkgever kunnen inleiden, 
 
 en terwijl, anderzijds, de verwerende rechtzoekenden in het kader van een gerechtelijke 
procedure, in tegenstelling tot de eisers, het recht hebben te vragen dat de rechtspleging in een 
andere taal zou worden voortgezet ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Isongu Bondele, wonende te 1000 Brussel, Woeringenstraat 4/L3B; 
 
 -  de nv « Home Consulting Services », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
1730 Asse, Boven Vrijlegem 25; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Home Consulting Services » en de Ministerraad hebben memories van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 maart 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Geerinckx loco Mr. L. Massaux, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
Isongu Bondele; 
 
 .  Mr. D. Vanheule loco Mr. J. De Waele, advocaten bij de balie te Gent, voor de 
nv « Home Consulting Services »; 
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 .  Mr. A. Baeyens, tevens loco Mr. P. Hofströssler, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij een verzoekschrift dat in het Frans is ingediend en waarbij een vertaling in het Nederlands is gevoegd, 
maakt Isongu Bondele bij de Arbeidsrechtbank te Brussel een vordering aanhangig die met name ertoe strekt de 
nv « Home Consulting Services », zijn vroegere werkgever, te laten veroordelen tot het betalen van een 
verbrekingsvergoeding en van een beschermingsvergoeding. 
 
 De nv « Home Consulting Services », waarvan de maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied is 
gevestigd en die door haar advocaat wordt vertegenwoordigd, doet meteen de nietigheid van het gedinginleidend 
verzoekschrift gelden wegens de schending van artikel 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken. 
 
 De eisende partij voor de verwijzende rechter oordeelt dat die bepaling in strijd is met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. 
 
 De verwijzende rechter acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van Isongu Bondele 
 
 A.1.1.  De sociale betrekkingen tussen Isongu Bondele, die in Brussel woont, en zijn werkgever verliepen 
steeds in het Frans. Alle sociale documenten zijn in die taal opgesteld. Bovendien oefende Isongu Bondele zijn 
functie uitsluitend uit in een rusthuis dat door zijn werkgever wordt geëxploiteerd en dat in Brussel is gelegen. 
 
 Overeenkomstig artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt de territoriale bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank niet bepaald gelet op de maatschappelijke zetel van de werkgever, maar wel gelet op de plaats 
waar de werknemer zijn functie uitoefent. Te dezen is de Arbeidsrechtbank te Brussel dus bevoegd. 
 
 A.1.2.  Een strikte toepassing van de in het geding zijnde bepaling zou Isongu Bondele evenwel ertoe 
verplichten een vordering in het Nederlands in te stellen, enkel omdat de verweerder in het Nederlandse 
taalgebied woont. In een situatie waarin het Frans de taal is die zowel door de werkgever als door de werknemer 
wordt gebruikt, is het evenwel aberrant om aan de eiser, die trouwens enkel Frans spreekt, de verplichting op te 
leggen zijn vordering in het Nederlands in te stellen, temeer daar hij niet over de mogelijkheid beschikt om te 
vragen om de taal van de rechtspleging te veranderen. 
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 In dergelijke omstandigheden kan zijn zaak niet eerlijk worden behandeld. Bovendien houdt het voortzetten 
van de rechtspleging in het Nederlands extra kosten in, aangezien alle stukken die in het Frans zijn opgesteld en 
aan de verwijzende rechter zijn voorgelegd, zullen moeten worden vertaald. 
 
 A.1.3.  Daarenboven leidt de strikte toepassing van de in het geding zijnde bepaling ertoe dat de 
Franssprekende werknemers die hun functie in Brussel uitoefenen, verschillend worden behandeld, zonder 
redelijke verantwoording. In alle gevallen zullen hun sociale betrekkingen met hun werkgever in het Frans 
plaatsvinden. Daarentegen zullen sommigen hun vordering in het Frans kunnen instellen - dat zal het geval zijn 
wanneer hun werkgever zijn maatschappelijke zetel in het taalgebied Brussel-Hoofdstad of in het Franse 
taalgebied heeft -, terwijl anderen zullen worden verplicht hun vordering in het Nederlands in te stellen. 
 
 
 Standpunt van de nv « Home Consulting Services » 
 
 A.2.1.  Het in de prejudiciële vraag opgeworpen verschil in behandeling vloeit voort uit een onjuiste 
interpretatie van artikel 52 van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, dat het 
gebruik van de talen in de arbeidsverhoudingen regelt. Dat artikel waarborgt immers niet het recht voor de in 
Brussel werkende werknemer om zijn taal in alle omstandigheden te gebruiken. 
 
 De wetgever heeft alle eisende partijen die optreden tegen vennootschappen wier maatschappelijke zetel in 
een eentalig gebied is gevestigd, legitiem op dezelfde wijze behandeld. Daaruit volgt dat er geen verschil in 
behandeling bestaat tussen vergelijkbare categorieën van personen. 
 
 Voor het overige heeft de eiser voor de verwijzende rechter het Nederlands gebruikt in een andere zaak 
waarin hij tegenover zijn ex-werkgever staat, wat aantoont dat de in het geding zijnde bepaling geen hinderpaal 
vormt voor de toegang tot het gerecht. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde wordt het in het geding zijnde verschil in behandeling verantwoord door de 
bekommernis om de rechten van de verdediging van de verwerende partijen te vrijwaren. De wetgever heeft 
aangenomen dat de tegen hen ingestelde vorderingen door hen zouden worden begrepen indien zij waren 
opgesteld in de taal van het gebied waar zij wonen of waar zij hun maatschappelijke zetel hebben gevestigd. In 
elk geval kan de verweerder vragen dat de rechtspleging in een andere taal wordt voortgezet. 
 
 De eiser geniet een bevoorrechte positie ten opzichte van de verweerder. De eerstgenoemde heeft immers 
de tijd en de middelen om zijn vordering voor te bereiden. De laatstgenoemde wordt gedwongen zich te 
verdedigen en dient dus de draagwijdte van de tegen hem ingestelde rechtsvordering te kunnen begrijpen. 
 
 Ten slotte is het recht om eender welke taal te gebruiken niet opgenomen onder de in artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens vervatte waarborgen. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.1.  De Ministerraad vraagt zich af of de prejudiciële vraag ontvankelijk is in zoverre zij betrekking 
heeft op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In de verwijzingsbeslissing wordt 
immers niet aangegeven in welk opzicht de in het geding zijnde bepaling dat artikel zou schenden. 
 
 A.3.2.  De in het geding zijnde bepaling voorziet erin dat de taal van de rechtspleging de taal van de 
gedinginleidende akte is, die overeenstemt met de taal van de gemeente waar de verweerder woont. Die bepaling 
vloeit voort uit een vergelijk dat ertoe strekt de taalrechten van de Waalse verweerder en van de Vlaamse 
verweerder voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel te Brussel in gelijke mate te 
beschermen. 
 
 Tijdens de parlementaire voorbereiding werd met name opgemerkt dat, aangezien de meeste vorderingen 
voor de rechtscolleges van de Brusselse agglomeratie door overheidsdiensten of door financiële 
vennootschappen worden ingesteld, het evident lijkt dat de zwakste partij meestal de verweerder zal zijn. 
Algemener heeft de wetgever zich ervan willen vergewissen dat de verweerder weet wat van hem wordt geëist 
en willen waarborgen dat niemand kan worden gedagvaard, noch het voorwerp van een tenuitvoerlegging kan 
uitmaken in een taal die hij niet begrijpt. 
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 A.3.3.  Het te dezen in aanmerking genomen criterium van onderscheid, namelijk de woonplaats of de 
maatschappelijke zetel van de verweerder, is objectief en relevant. Het gaat met name om een toepassing van het 
territorialiteitsbeginsel dat overigens wordt erkend in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. 
 
 Hoewel de in het geding zijnde bepaling dat criterium in aanmerking neemt, terwijl artikel 52, § 1, van de 
voormelde gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 verwijst naar de exploitatiezetel, moet toch worden 
vastgesteld dat dat verschil volledig verantwoord is. 
 
 De in het geding zijnde bepaling regelt het taalstelsel voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van 
koophandel te Brussel en streeft ernaar te waarborgen dat de verweerder, die meestal als de zwakke partij wordt 
beschouwd, bovenal weet wat van hem voor de rechtbank wordt geëist. 
 
 Artikel 52 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 regelt daarentegen het taalstelsel tussen de 
private ondernemingen en hun personeel, teneinde te verzekeren dat de arbeiders en bedienden de akten en 
bescheiden begrijpen die tot hen worden gericht. In die context blijkt de keuze van de exploitatiezetel als 
aanknopingspunt relevant te zijn. Voor het taalgebied Brussel-Hoofdstad bepaalt artikel 52 van die 
gecoördineerde wetten dan ook op legitieme wijze dat de voor het Franssprekende personeel bestemde 
bescheiden in het Frans worden gesteld en dat de voor het Nederlandssprekende personeel bestemde bescheiden 
in het Nederlands worden gesteld. Die situatie kan op geen enkele wijze worden vergeleken met de situatie die in 
de in het geding zijnde bepaling wordt beoogd. 
 
 Hetzelfde geldt voor het bij artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek in aanmerking genomen 
criterium om de territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank te bepalen, namelijk de plaats van 
tewerkstelling van de werknemer. Het gaat immers erom het rechtscollege aan te wijzen dat het best de 
gebruiken en de arbeidsvoorwaarden van de onderneming, haar reputatie en de aard van haar activiteiten kent, en 
dat het best geplaatst is om alle noodzakelijke informatie te verkrijgen en de noodzakelijke bewijzen te 
verzamelen. 
 
 A.3.4.  Daarenboven is de situatie van de eiser voor de verwijzende rechter identiek met die van een 
werknemer die zich in het Nederlands uitdrukt en die zijn functie uitsluitend uitoefent op de in Brussel gelegen 
exploitatiezetel van een vennootschap wier maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest is gevestigd. Die 
werknemer zal eveneens worden gedwongen om een vordering in te stellen in een taal - het Frans - die niet de 
taal is die hij in zijn gewone betrekkingen met zijn werkgever gebruikt. Het in de in het geding zijnde bepaling in 
aanmerking genomen criterium is dan ook niet discriminerend aangezien het op dezelfde wijze van toepassing is 
op elke persoon die zich in een vergelijkbare situatie bevindt. 
 
 A.3.5.  Bovendien biedt artikel 8 van de in het geding zijnde wet aan elke partij de mogelijkheid om 
stukken neer te leggen in andere talen dan die van de rechtspleging, waarbij de rechter, op verzoek van de partij 
tegen wie die stukken worden aangevoerd, de vertaling ervan kan bevelen. Te dezen zijn de in het Frans 
opgestelde stukken afkomstig van de eiser, zodat het probleem zich niet lijkt voor te doen. 
 
 In elk geval belet niets de eiser voor de verwijzende rechter om zich te laten bijstaan door een advocaat met 
een goede kennis van het Nederlands teneinde zijn verdediging te verzekeren, zodat niet kan worden beschouwd 
dat het beginsel van de wapengelijkheid door de in het geding zijnde bepaling wordt bedreigd. 
 
 A.3.6.  De wetgever stelt weliswaar ten aanzien van de verweerder, een afwijking vast van het vermoeden 
van kennis van de taal van het gebied waar hij woont. Deze laatste beschikt - in tegenstelling tot de eiser - over 
de mogelijkheid om te vragen de taal van de rechtspleging te veranderen. Die mogelijkheid is in 
overeenstemming met de rechtstradities en vormt een kenmerk van het burgerlijk procesrecht. 
 
 Die verandering van taal kan evenwel enkel worden toegestaan wanneer de verweerder enkel de andere taal 
kent of zich gemakkelijker in die taal uitdrukt. 
 
 A.3.7.  In ondergeschikte orde is de Ministerraad van oordeel dat de vermeende discriminatie niet haar 
oorsprong vindt in de in het geding zijnde bepaling, maar wel in de interpretatie die door het Hof van Cassatie 
aan het begrip « woonplaats » is gegeven dat, volgens dat rechtscollege, voor rechtspersonen gelijkstaat met hun 
maatschappelijke zetel. 
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- B - 
 

 B.1.1.  Artikel 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 

bepaalt : 

 
 « § 1.  Behoudens de gevallen van artikel 3 wordt het gebruik der talen voor geheel de 
rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het 
arrondissement Brussel is gevestigd, en, wanneer de vordering het bedrag vastgesteld in 
artikel 590 van het Gerechtelijk wetboek overschrijdt, voor de politierechtbank van Brussel 
die zitting houdt in de aangelegenheden bedoeld in artikel 601bis van hetzelfde Wetboek 
geregeld als volgt : 
 
 De akte tot inleiding van het geding wordt in het Fransch gesteld, indien de verweerder 
woonachtig is in het Frans taalgebied; in het Nederlandsch, indien de verweerder woonachtig 
is in het Nederlands taalgebied; in het Fransch of in het Nederlandsch, ter keuze van den 
eischer, indien de verweerder woonachtig is in eene gemeente van de Brusselsche 
agglomeratie of geen gekende woonplaats in België heeft. 
 
 De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte tot inleiding van het geding, tenzij 
de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de 
rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet. 
 
 § 2.  De bij de vorige alinea voorziene aanvraag wordt mondeling gedaan door den 
verweerder die in persoon verschijnt; zij wordt schriftelijk ingediend, wanneer de verweerder 
bij lasthebber verschijnt. Het geschrift moet van de hand zijn van verweerder en door hem 
zelf onderteekend; het blijft aan het vonnis gehecht. 
 
 De rechter doet op staanden voet uitspraak. Hij kan weigeren op de aanvraag in te gaan, 
indien uit de elementen van de zaak blijkt dat de verweerder eene toereikende kennis bezit der 
taal gebruikt voor het opmaken der akte tot inleiding van het geding. De beslissing van den 
rechter moet met redenen omkleed zijn; zij is voor verzet noch voor beroep vatbaar. Zij is 
uitvoerbaar op de minuut en voor registratie, zonder andere rechtspleging noch 
vormvereischten; de uitspraak van de beslissing, zelfs in afwezigheid van partijen, geldt als 
beteekening. 
 
 § 3.  Dezelfde aanvraag tot voortzetting in de andere taal mag, onder dezelfde 
voorwaarden, worden gedaan door de verweerders die gedomicilieerd zijn in een der volgende 
gemeenten: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-
Oppem ». 
 

 Paragraaf 1 van dat artikel vormt de in het geding zijnde bepaling. 

 

 Volgens het Hof van Cassatie is de woonplaats van een vennootschap met 

rechtspersoonlijkheid, in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, de plaats waar zij haar 

maatschappelijke zetel heeft gevestigd (Cass., 23 november 1987, Arr. Cass., 1987-1988, 

p. 382; Cass., 29 mei 1995, Arr. Cass., 1995, p. 522). 
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 B.1.2.  De artikelen 1 tot 3 van de in het geding zijnde wet bepalen : 

 

 « Artikel 1.  Voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste 
aanleg, en de arbeidsrechtbanken, die hun zetel hebben in de provincies Henegouwen, 
Luxemburg en Namen en in de arrondissementen Nijvel, Luik, Hoei en Verviers, wordt de 
gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Frans gevoerd. 
 
 Art. 2.  Voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste 
aanleg, en de arbeidsrechtbanken die hun zetel hebben in de provincies Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg en in het arrondissement Leuven, wordt de gehele 
rechtspleging in betwiste zaken in het Nederlands gevoerd. 
 
 Art. 2bis.  Voor de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel van eerste 
aanleg, en de arbeidsrechtbank die hun zetel hebben in het arrondissement Eupen wordt de 
gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Duits gevoerd. 
 
 Art. 3.  De bij artikel 2 vastgestelde regel geldt insgelijks voor de vredegerechten en, 
wanneer de vordering het bedrag, vastgesteld in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek, 
niet overschrijdt, voor de politierechtbanken van het arrondissement Brussel die zitting 
houden in de aangelegenheden bedoeld in artikel 601bis van hetzelfde Wetboek en wier 
rechtsgebied uitsluitend uit Vlaamse gemeenten bestaat gelegen buiten de Brusselse 
agglomeratie. 
 
 Hij is eveneens van toepassing op de vorderingen die worden ingesteld voor de rechtbank 
van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en, wanneer de 
vordering het bedrag vastgesteld in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek overschrijdt, de 
politierechtbanken die zitting houden in de aangelegenheden bedoeld in artikel 601bis van het 
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, wanneer 
een zaak voor de rechtbank aanhangig wordt gemaakt op grond van een territoriale 
bevoegdheid bepaald door een plaats welke zich op het grondgebied van een van voormelde 
gemeenten bevindt ». 
 

 B.1.3.  Artikel 8 van de in het geding zijnde wet bepaalt : 

 

 « Indien de stukken of documenten, in een geding overgelegd, in eene andere taal dan die 
der rechtspleging gesteld zijn, kan de rechter, op verzoek der partij tegen dewelke die stukken 
of documenten worden ingeroepen, hiervan de overzetting in de taal der rechtspleging bevelen 
bij eene met redenen omkleede beslissing. De beslissing van den rechter is noch voor verzet 
noch voor beroep vatbaar. De kosten van vertaling worden mede begroot ». 
 

 B.1.4.  Artikel 30 van de in het geding zijnde wet bepaalt : 

 

 « Voor al de burgerlijke rechtbanken en rechtbanken van koophandel, gebruiken de 
persoonlijk ter zitting verschijnende partijen, voor al haar gezegden en verklaringen, de taal 



 8

die zij verkiezen. Hetzelfde geldt voor het verhoor over feiten en vraagpunten en voor den 
gedingbeslissenden en den aanvullenden eed. 
 
 Wanneer de rechter de door partijen of door een harer gebruikte taal niet verstaat, doet hij 
een beroep op de medewerking van een beëdigd tolk. 
 
 Een partij die in persoon verschijnt en die de taal van de rechtspleging niet begrijpt, 
wordt bijgestaan door een beëdigd tolk die het geheel van de mondelinge verklaringen 
vertaalt. 
 
 De kosten van vertaling zijn ten laste der Schatkist ». 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt aan het Hof of het voormelde artikel 4 de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre, enerzijds, enkel de 

verweerder is gemachtigd om een verandering van de taal van de rechtspleging te vragen 

(eerste onderdeel) en in zoverre, anderzijds, een werknemer tot wie zijn werkgever zich 

krachtens artikel 52, § 1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken in het Frans moet richten, verplicht is om zijn vordering in het 

Nederlands in te stellen en voort te zetten indien zijn werkgever in het Nederlandse taalgebied 

woont, terwijl dat niet het geval zou zijn indien deze laatste in het Franse taalgebied of in het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zou wonen (tweede onderdeel). In dat verband vraagt de 

verwijzende rechter zich meer in het bijzonder af of het criterium dat steunt op de plaats van 

de maatschappelijke zetel van de werkgever een relevant criterium is teneinde, binnen het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, de taal te bepalen waarin een van zijn werknemers tegen 

die werkgever in rechte kan optreden. 

 

 B.2.2.  Artikel 52, § 1, van de voormelde gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 

bepaalt : 

 

 « Voor de akten en bescheiden, die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen en 
voor die welke bestemd zijn voor hun personeel, gebruiken de private nijverheids-, handels- 
of financiebedrijven de taal van het gebied waar hun exploitatiezetel of onderscheiden 
exploitatiezetels gevestigd zijn. 
 
 In Brussel-Hoofdstad stellen de bedrijven die bescheiden in het Nederlands wanneer zij 
bestemd zijn voor het nederlandssprekend personeel en in het Frans wanneer zij bestemd zijn 
voor het franssprekend personeel ». 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

 B.3.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag in zoverre 

zij betrekking heeft op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

aangezien de verwijzende rechter niet zou hebben bepaald in welk opzicht dat artikel door de 

in het geding zijnde bepaling zou zijn geschonden. 

 

 B.3.2.  Uit de prejudiciële vraag blijkt dat aan het Hof een vraag wordt gesteld over de 

bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling, die het gebruik van de talen in het kader 

van een geschil in burgerlijke zaken regelt, met het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie, in samenhang gelezen met de waarborgen van een eerlijk proces. Daaruit 

kan redelijkerwijs worden afgeleid dat aldus, specifieker, het beginsel van de wapengelijkheid 

tussen de partijen in het geding wordt beoogd. 

 

 B.3.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.4.1.  Bij de regeling van het taalgebruik in gerechtszaken dient de wetgever de 

individuele vrijheid van de rechtsonderhorige om zich van de taal van zijn keuze te bedienen 

te verzoenen met de goede werking van de rechtsbedeling. Bovendien dient de wetgever 

daarbij rekening te houden met de taalverscheidenheid die verankerd is in artikel 4 van de 

Grondwet, dat vier taalgebieden vastlegt, waarvan er één tweetalig is. Hij vermag dan ook de 

individuele vrijheid van de rechtsonderhorige ondergeschikt te maken aan de goede werking 

van de rechtsbedeling. 

 

 B.4.2.  Dat neemt niet weg dat, wanneer de wetgever, ter uitvoering van artikel 30 van de 

Grondwet, het gebruik van de talen regelt voor gerechtszaken, hij hierbij het in de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet gewaarborgde beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dient te 

eerbiedigen. 

 

 B.5.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling blijkt dat de 

regel volgens welke enkel de verweerder, krachtens artikel 4, § 1, derde lid, van de in het 
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geding zijnde wet, kan vragen om de taal te veranderen van de rechtspleging voor een gerecht 

van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, in het 

verlengde ligt van artikel 4, § 1, tweede lid, van dezelfde wet krachtens hetwelk de akte tot 

inleiding van het geding voor een dergelijk rechtscollege in het Frans wordt gesteld indien de 

verweerder in het Franse taalgebied woont en in het Nederlands indien de verweerder in het 

Nederlandse taalgebied woont. Zodoende geeft de wetgever « voorrang aan de taal van den 

verweerder. Deze moet dus vóór alles weten wat men van hem vergt » (Parl. St., Senaat, 

1934-1935, nr. 86, p. 14; Hand., Senaat, 11 april 1935, p. 516). 

 

 B.6.  Het gebruik van de talen maakt evenwel het voorwerp uit van bijzondere bepalingen 

inzake de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel. 

 

 B.7.1.  Met toepassing van het voormelde artikel 52, § 1, van de wetten op het gebruik 

van de talen in bestuurszaken gebruiken de werkgevers, voor de akten en bescheiden die bij 

de wet en de reglementen zijn voorgeschreven en voor die welke bestemd zijn voor hun 

personeel, de taal van het gebied waar « hun exploitatiezetel of onderscheiden 

exploitatiezetels » gevestigd zijn, waarbij die bescheiden, in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad, in het Frans of in het Nederlands worden gesteld naargelang het personeel 

voor wie zij bestemd zijn, Frans of Nederlands spreekt. 

 

 B.7.2.  Bovendien bepaalt artikel 627, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek dat, voor de 

geschillen inzake arbeidsovereenkomsten, enkel « de rechter van de plaats waar de mijn, de 

fabriek, de werkplaats, het magazijn, het kantoor gelegen is en in het algemeen, van de plaats die 

bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep of de 

werkzaamheid van de vennootschap » bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, en het is 

op diezelfde plaatsen dat de werkgever kan worden gedagvaard of opgeroepen bij verzoekschrift 

op tegenspraak (artikel 704, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 B.8.  Indien artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken in die zin moet worden geïnterpreteerd dat, wanneer de verweerder een 

rechtspersoon is, de taal van het gedinginleidende exploot wordt bepaald op grond van zijn 

maatschappelijke zetel, zelfs in de geschillen met betrekking tot het arbeidsrecht, terwijl de
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partijen er op geen enkele wijze « sociale betrekkingen » hebben aangeknoopt, brengt het, ten 

nadele van de werknemers die hun prestaties in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

verrichten, een verschil in behandeling teweeg dat niet redelijk is verantwoord. 

 

 Niets verantwoordt immers dat het proces waarin een werknemer en een werkgever 

tegenover elkaar staan die, overeenkomstig hun wettelijke verplichtingen, het Frans of het 

Nederlands hebben gebruikt in hun sociale betrekkingen - ook in de geschillenfase van die 

betrekkingen -, in de andere taal dient plaats te vinden, waarbij de maatschappelijke zetel van 

de vennootschap die de werknemer tewerkstelt als lokalisatiecriterium wordt genomen, terwijl 

zij er geen sociale betrekkingen hebben aangeknoopt. Die verplichting om die rechtspleging 

in een andere taal te voeren dan die van de arbeidsverhoudingen is niet in overeenstemming 

met de rechten van de verdediging van de werknemer, die zich zal moeten verantwoorden in 

een taal die niet de zijne is, noch met de goede werking van het gerecht, aangezien de rechters 

de zaak in een andere taal zullen moeten behandelen dan die van de stukken die hun worden 

voorgelegd, en zij riskeert kosten en onnodige traagheid met zich mee te brengen, aangezien 

zij het noodzakelijk kan maken dat een beroep wordt gedaan op beëdigde vertalers en tolken, 

zoals de artikelen 8 en 30 van de in het geding zijnde wet bepalen. 

 

 De maatregel is des te minder verantwoord daar de werkgever, rechtspersoon, per 

definitie heeft aangetoond dat hij in staat is om de taal van de werknemer te begrijpen en te 

gebruiken door zich in die taal tot hem te richten, zoals bij artikel 52 van de voormelde 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 wordt vereist. 

 

 B.9.  In de in B.8 vermelde interpretatie dient het tweede onderdeel van de prejudiciële 

vraag bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.10.  De in het geding zijnde bepaling kan evenwel op een andere manier worden 

geïnterpreteerd in zoverre zij van toepassing is op de sociale betrekkingen tussen een 

werkgever en zijn personeel. 

 

 Gelezen in het licht van de in B.7 vermelde teksten, kunnen de bewoordingen « indien de 

verweerder woonachtig is in het […] taalgebied […] » in die zin worden geïnterpreteerd dat zij, 

in de geschillen met betrekking tot het arbeidsrecht, de plaats aanwijzen waar de partijen sociale 

betrekkingen hebben aangeknoopt, namelijk op de exploitatiezetel. 
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 B.11.  Het criterium van de exploitatiezetel is overigens eveneens het criterium dat moet 

worden toegepast om de sociale betrekkingen te lokaliseren in de zin van artikel 129, § 1, 3°, 

van de Grondwet, dat aan de gemeenschappen de bevoegdheid verleent om het gebruik van de 

talen in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel te regelen. 

 

 Bij zijn arrest nr. 9/86 van 30 januari 1986 heeft het Hof geoordeeld dat om aan de 

grondwettelijke vereisten te beantwoorden, de lokalisatiecriteria het mogelijk moeten maken 

om « de plaats te situeren waar de sociale betrekkingen tussen de werkgever en zijn personeel 

hoofdzakelijk tot stand komen » (5.B.1, achtste alinea). 

 

 Bij zijn arrest nr. 10/86 van 30 januari 1986 heeft het Hof geoordeeld dat het criterium van 

de « exploitatiezetel » in overeenstemming was met de grondwettelijke vereisten aangezien 

« daar […] doorgaans de opdrachten en instructies aan het personeelslid [worden] gegeven, […] 

hem alle mededelingen [worden] gedaan en […] hij zich tot zijn werkgever [wendt] » en 

aangezien « de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de 

ondernemingen […] zich normaal in de exploitatiezetel [bevinden] of […] tenminste daar 

[kunnen] worden gesitueerd » (8.B.2, vijfde en zesde alinea). 

 

 Bij zijn arrest nr. 29/86 van 18 november 1986 heeft het Hof de criteria « plaats van 

tewerkstelling van het personeel », « maatschappelijke zetel » en « woonplaats van de 

werkgever » verworpen aangezien zij « telkens slechts één van de partijen bij de sociale 

betrekkingen binnen het bedoelde bevoegdheidsgebied, te weten voor het eerste het personeel, en 

voor de beide andere de werkgever, en niet zoals grondwettelijk vereist, de ‘ sociale 

betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel ’ zelf » lokaliseren (3.B.4, tweede alinea), 

waarbij opnieuw wordt beklemtoond dat de exploitatiezetel, met andere woorden « iedere 

vestiging of centrum van activiteit met enige standvastigheid », het grondwetsconforme criterium 

is (3.B.4, vierde alinea). 

 

 B.12.  Aangezien in de in B.10 vermelde interpretatie het in het tweede onderdeel van de 

prejudiciële vraag beschreven verschil in behandeling onbestaande is, dient dat onderdeel 

ontkennend te worden beantwoord. 
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 B.13.  Rekening houdend met wat voorafgaat, is het antwoord op het eerste onderdeel van 

de prejudiciële vraag niet nuttig voor de verwijzende rechter. Dat onderdeel dient niet te 

worden onderzocht. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet indien het in die zin wordt 

geïnterpreteerd dat het het een werknemer wiens prestaties zijn verbonden aan een 

exploitatiezetel gelegen op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, niet 

mogelijk maakt om zijn vordering tegen zijn werkgever in te stellen en voort te zetten in de 

taal waarin deze laatste zich krachtens artikel 52, § 1, van de gecoördineerde wetten van 

18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken tot hem dient te richten. 

 

 -  Dezelfde bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet indien zij in die 

zin wordt geïnterpreteerd dat zij het een werknemer wiens prestaties zijn verbonden aan een 

exploitatiezetel gelegen op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, 

mogelijk maakt om zijn vordering tegen zijn werkgever in te stellen en voort te zetten in de 

taal waarin deze laatste zich krachtens artikel 52, § 1, van de gecoördineerde wetten van 

18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken tot hem dient te richten. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux P. Martens 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4761, 4778 en 4779 

 
 

Arrest nr. 99/2010 
van 16 september 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 38 en 39 van 

de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 en van de artikelen 14 en 15 van de wet van 

20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, 

ingesteld door Daniela Coco en anderen, de « Ordre des barreaux francophones et 

germanophone » en de Orde van Vlaamse balies. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 augustus 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 augustus 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de artikelen 38 en 39 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 en van 
de artikelen 14 en 15 van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering 
van schulden van de consument (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2009 
en 29 januari 2003, tweede editie), door Daniela Coco, wonende te 1030 Brussel, 
Saffierstraat 28, Armand Broder, wonende te 1000 Brussel, Koningsgalerij 18, Marc Snoeck, 
wonende te 1050 Brussel, Klauwaartslaan 15, Michel Forges, wonende te 1200 Brussel, 
Tiendagwandlaan 85, Philippe Marcus Helmons, wonende te 1030 Brussel, Azalealaan 20, 
Daniel D’Ath, wonende te 1180 Brussel, Mariannestraat 4, Walter De Brakeleer, wonende te 
1950 Kraainem, Baron Albert d’Huartlaan 254, Colette Fraiteur, wonende te 1180 Brussel, 
d’Orbaixlaan 18, François Van de Mensbrugghe, wonende te 1050 Brussel, Mauricelaan 27, 
en Nathalie Penning, wonende te 1652 Alsemberg, Dikkemeerweg 172. 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 oktober 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 oktober 2009, heeft de « Ordre des 
barreaux francophones et germanophone », met zetel te 1050 Brussel, Gulden–Vlieslaan 65, 
beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 38 en 39 van de Economische 
Herstelwet van 27 maart 2009 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2009). 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 oktober 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 oktober 2009, heeft de Orde van Vlaamse 
balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 148, beroep tot gehele of gedeeltelijke 
vernietiging ingesteld van de artikelen 38 en 39 van dezelfde wet. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4761, 4778 en 4779 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend in elke zaak, de verzoekende partijen 
hebben memories van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend in elke zaak. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Van De Gejuchte, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen 
in de zaak nr. 4761; 
 
 .  Mr. M. Kaiser loco Mr. X. Leurquin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij in de zaak nr. 4778; 
 
 .  Mr. M.E. Storme, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partij, in de 
zaak nr. 4779; 
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 .  Mr. E. Balate, advocaat bij de balie te Bergen, en Mr. M. Roosen, advocaat bij de balie 
te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het onderwerp van de beroepen 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 vorderen de vernietiging van de artikelen 38 en 39 van 
de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 die de artikelen 2 en 6, § 2, van de wet van 20 december 2002 
betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument wijzigen, alsook van de artikelen 14 en 15 
van die wet die bij het voormelde artikel 38 op de advocaten van toepassing zijn gemaakt. 
 
 A.1.2.  De Orde van Vlaamse Balies (hierna : « OVB ») is van mening dat het Hof bevoegd is om de 
grondwettigheid van de bepalingen van de wet van 2002 die onrechtstreeks in de door haar opgeworpen 
middelen worden beoogd, incidenteel te toetsen; zij worden weliswaar niet gewijzigd bij de bestreden wet maar 
zijn erbij van toepassing gemaakt op de advocaten. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad voert aan dat het beroep onontvankelijk is in zoverre het betrekking heeft op de 
artikelen 14 en 15 van de wet van 20 december 2002, aangezien de termijn van zes maanden om de vernietiging 
ervan te vorderen, is verstreken, daar die wet in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2003 is bekendgemaakt. 
 
 A.1.4.  In hun memorie van antwoord doen de verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 gelden dat, 
aangezien de bestreden wet het toepassingsgebied van de wet van 2002 uitbreidt, de wijziging niet louter 
vormelijk is. Zij moet worden beschouwd als de uiting van de wil van de wetgever om ter zake opnieuw 
wetgevend op te treden en zij toont aan dat hij bij die uitbreiding van het toepassingsgebied van mening is 
geweest dat hij de bewoordingen van de voormelde artikelen 14 en 15 ongewijzigd diende te laten. 
Daarenboven, ook al wordt bij artikel 38 van de wet van 27 maart 2009 enkel artikel 2 van de wet van 
20 december 2002 naar de vorm gewijzigd, toch breidt een dergelijke wijziging de draagwijdte van de 
artikelen 14 en 15 uit. Ten slotte zou het betoog van de tegenpartij, indien het zou worden gevolgd, ertoe leiden 
dat de bepalingen van de wet van 20 december 2002 nooit zouden kunnen worden aangevochten door de 
advocaten die, bij de bekendmaking van die wet, niet deden blijken van een belang bij de vernietiging van die 
bepalingen aangezien zij niet op hen van toepassing waren. 
 
 Zij stellen eveneens dat de artikelen 3, 14 en 15 van de wet van 20 december 2002 niet op de advocaten van 
toepassing waren vóór de wijziging van die wet bij de bestreden wet en voeren in dat verband de parlementaire 
voorbereiding ervan aan, waarbij een passage van het verslag verwijst naar het in artikel 3 bedoelde verbod dat 
« voortaan » op de advocaten van toepassing is. Artikel 14 verwijst naar de persoon die de activiteit van 
minnelijke invordering van schulden verricht, een begrip waarvan de activiteit van minnelijke invordering van 
schulden verricht door met name een advocaat was uitgesloten. Ten slotte beoogt artikel 15 bepalingen van de 
wet van 2002 die niet op de advocaten van toepassing waren. 
 
 A.1.5.  In haar memorie van antwoord voert de OVB aan dat de in artikel 14, eerste lid, bedoelde 
verplichting tot terugbetaling niet op de advocaten van toepassing was vóór de wijziging van artikel 2, § 1, 2°, 
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van de wet van 2002 bij de bestreden wet. Die verplichting werd immers enkel opgelegd aan de personen « die 
de activiteit van minnelijke invordering van schulden verricht[en] » (artikel 14, eerste lid), waarbij die activiteit 
niet de activiteit van invordering door een deurwaarder of een advocaat omvatte. Artikel 2, § 2, dat kennelijk op 
een vergissing berustte, kon geen afbreuk doen aan die situatie en de advocaten zouden de toepassing van 
artikel 14, eerste lid, op hun activiteit bijgevolg niet eerder hebben kunnen betwisten. Wellicht verandert de 
bestreden wet niets aan de toepassing van de sancties in geval van schending van dat artikel. Hetzelfde geldt 
voor de in artikel 15 bedoelde sancties, rekening houdend met de context waarin die bepaling past en met de 
plaats ervan in de wet. 
 
 A.1.6.  In zijn memorie van wederantwoord, ingediend in de zaak nr. 4761, voert de Ministerraad aan dat 
enkel de bepalingen van de wet van 27 maart 2009 kunnen worden bestreden. De vernietiging van de 
artikelen 14 en 15 zou leiden tot, enerzijds, het opheffen van de gevolgen van de wet van 20 december 2002 
betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument in zoverre zij niet op de advocaten 
betrekking heeft, en, anderzijds, het aanvaarden van de impliciete verlengingen van beroepstermijnen, hetgeen 
de strikte interpretatie van de termijn van zes maanden om een nieuwe bepaling te bestrijden niet toestaat. 
 
 Wat de toepassing van de artikelen 3, 14 en 15 op de advocaten betreft, brengt hij in herinnering dat het 
begrip « minnelijke invordering van schulden » moet worden onderscheiden van het begrip « activiteit van 
minnelijke invordering van schulden », waarbij het eerste begrip eveneens de door een tussenpersoon, met name 
een advocaat, verrichte minnelijke invordering beoogt, ook al valt het buiten de artikelen 4 tot 8 van de wet van 
2002. Met betrekking tot de sanctie ligt ongetwijfeld een relatieve ambiguïteit wat betreft de toepasbaarheid van 
de artikelen 14 en 15 aan de oorsprong van de opheldering van het debat. De toepassing op een advocaat van de 
in artikel 14, eerste lid, vastgestelde sanctie zou immers veronderstellen dat hij in de zin van die bepaling zou 
kunnen worden beschouwd als een persoon die de activiteit van minnelijke invordering van schulden verricht. 
Zoals zij in artikel 2, § 1, 2°, wordt omschreven, omvat de activiteit van minnelijke invordering van schulden 
evenwel niet de minnelijke invordering van schulden die wordt verricht door een advocaat of een ministerieel 
ambtenaar of een gerechtelijk mandataris in de uitoefening van zijn beroep of zijn ambt. Wanneer het evenwel 
erom gaat het toepassingsgebied van de artikelen 11 en 13 te beperken, vermeldt artikel 2, § 2, de activiteit van 
minnelijke invordering van schulden die wordt uitgeoefend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. 
Daarentegen zouden de advocaten, op dezelfde wijze als de incassobureaus, met de in artikel 14, eerste lid, 
vastgestelde burgerrechtelijke sanctie kunnen worden gestraft bij het verkrijgen van een betaling in strijd met 
artikel 3. Het is omwille van de duidelijkheid dat de wet het toepassingsgebied ratione personae van de wet heeft 
gewijzigd. 
 
 A.1.7.  In zijn memorie van wederantwoord, ingediend in de zaak nr. 4779, voert de Ministerraad aan dat 
de in de artikelen 14, eerste lid, en 15 bedoelde sancties die van toepassing zijn op de personen die de activiteit 
van minnelijke invordering van schulden uitoefenen, reeds vóór de wijziging van de wet van 2002 bij de 
bestreden wet op de advocaten van toepassing waren, en wijst erop dat het argument van de verzoekende partij 
dat is afgeleid uit de context en de plaats waar artikel 15 voorkomt, op geen enkele wijze wordt verantwoord. 
 
 
 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 
 
 A.2.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » (hierna : OBFG), verzoekende partij in 
de zaak nr. 4778, zet uiteen dat de wet van 20 december 2002, bij de aanneming ervan, zowel algemene regels 
bevatte die van toepassing waren op elke minnelijke invordering van schulden, zelfs verricht door de advocaten 
en de gerechtsdeurwaarders (artikel 3, § 2), als regels die, in die aangelegenheid, niet van toepassing waren op de 
advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en gerechtelijke mandatarissen, die van het toepassingsgebied van 
de wet waren uitgesloten (artikel 2, § 1, 2°). Bij de bestreden wet is die uitzondering opgeheven, en werd tevens 
erin voorzien dat de artikelen 4 en 8 tot 13 van de wet van 2002 niet van toepassing zijn op die personen. Daaruit 
vloeit voort dat zij aan de consument voortaan geen andere vergoeding meer mogen vragen dan de 
overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele 
verbintenissen (artikel 5 van de wet van 20 december 2002) en dat zij aan de dwingende en formalistische 
procedure van minnelijke invordering van schulden (artikel 6) en aan de in de artikelen 14 en 15 van de wet 
bedoelde sancties zijn onderworpen. 
 
 A.2.2.  In zijn memories brengt de Ministerraad de antecedenten van de bestreden wet in herinnering en 
wijst hij erop dat zij ertoe strekt aan alle marktdeelnemers van de sector, ongeacht of het incassobureaus, 
advocaten, gerechtsdeurwaarders of gerechtelijke mandatarissen zijn, uitdrukkelijk te verbieden van de 
schuldenaar-consument kosten te vorderen die verbonden zijn met hun optreden, de aandacht van de 
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schuldenaars-consumenten te vestigen op het verschil tussen een minnelijke invordering en een gerechtelijke 
invordering en de voorafgaande voorwaarde van een schriftelijke ingebrekestelling op te leggen die aan bepaalde 
voorwaarden inzake vorm en termijn is onderworpen, waarbij de niet-naleving ervan gepaard gaat met 
burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties. 
 
 Hij wijst erop dat de wetgever al sedert de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet had willen 
vermijden dat de consument de persoon zou vergoeden die de invordering verricht, naar het voorbeeld van 
buitenlandse wetgevingen. In de wet van 20 december 2002 wordt een onderscheid gemaakt tussen « de 
invordering van schulden » en « de activiteit van minnelijke invordering van schulden », wat een beperkter 
begrip is dat voornamelijk op de incassobureaus betrekking heeft, dat vereist dat de activiteit beroepshalve wordt 
verricht en dat, oorspronkelijk, niet de minnelijke invordering van schulden verricht door een advocaat of een 
ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris in de uitoefening van zijn beroep of zijn ambt omvatte. De 
artikelen 4 tot 8 van de wet zijn dus niet op hen van toepassing, in tegenstelling tot artikel 3 dat een lijst van 
verbodsbepalingen bevat die ertoe strekken elke gedraging die inbreuk maakt op het privéleven of op de 
menselijke waardigheid van de schuldenaar-consument, en elke praktijk die hem kan misleiden, te verbieden. De 
artikelen 14 en 15 van de wet voorzien in burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties; hoewel de in artikel 2, 
§ 1, 2°, omschreven activiteit van minnelijke invordering van schulden niet de minnelijke invordering van 
schulden omvat die wordt verricht door een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris 
in de uitoefening van zijn beroep of zijn ambt, vermeldt artikel 2, § 2, « de activiteit van minnelijke invordering 
van schulden die wordt uitgeoefend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder ». De advocaten, notarissen 
en deurwaarders vallen dus onder het begrip, in de zin van artikel 14, eerste lid, als personen die de activiteit van 
minnelijke invordering van schulden verrichten. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad wijst eveneens erop dat sommige bepalingen van de wet van 2002 niet op de 
advocaten en gerechtsdeurwaarders van toepassing werden gemaakt aangezien de wetgever van oordeel was dat 
de invordering van schulden fundamenteel tot hun opdracht behoort, dat die twee categorieën van 
rechtsbeoefenaars aan een deontologie zijn onderworpen en dat zij het voorwerp van tuchtmaatregelen kunnen 
uitmaken, zodat de ongeoorloofde praktijken kunnen worden bestraft. Die uitsluiting werd bij het aannemen van 
de bestreden wet opnieuw ter discussie gesteld in amendementen op het wetsontwerp die ertoe strekten artikel 5 
(verbod om een vergoeding ten laste van de consument te leggen) ontegenzeglijk van toepassing te maken op 
alle actoren van de invordering en om, bij de consumenten, elke verwarring tussen een minnelijke invordering en 
een gerechtelijke invordering te vermijden. 
 
 De Raad van State wierp geen kritiek op over de eventuele onbestaanbaarheid van de bestreden bepalingen 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.2.4.  In haar memorie van antwoord doet de OVB gelden dat het argument van de Ministerraad dat uit de 
wet van 12 juni 1991 is afgeleid, niet relevant is, aangezien artikel 39 ervan bij de wet van 20 december 2002 is 
opgeheven, zodat de bestreden wet nieuwe bepalingen invoert. 
 
 A.2.5.  In haar memorie van antwoord beklemtoont de OBFG dat het advies van de Raad van State zich 
heeft beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, de rechtsgrond en de te 
vervullen voorgeschreven vormvereisten, overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, van de op 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten op de Raad van State. Hij heeft zich dus niet uitgesproken over de overeenstemming van 
het ontwerp met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.2.6.  In zijn memorie van wederantwoord, ingediend in de zaak nr. 4779, wijst de Ministerraad erop dat 
het onderzoek dat de Raad van State in dat kader verricht, eveneens betrekking heeft op de schendingen van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zoals blijkt uit het advies over artikel 39 van het voorontwerp van wet. 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen en van de memories 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 motiveren hun belang bij het beroep door uiteen te 
zetten dat zij advocaat zijn bij de balie te Brussel en een beroepsactiviteit uitoefenen waartoe het 
toepassingsgebied van de wet van 2002 bij artikel 38 van de bestreden wet is uitgebreid. Zij zijn voortaan 
onderworpen aan de in de artikelen 14 en 15 van de wet van 2002 bedoelde burgerrechtelijke en strafrechtelijke 
sancties. 
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 De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep dat door twee van de tien verzoekende partijen 
in die zaak is ingesteld, die hun activiteit in de vorm van een bvba uitoefenen - waarbij dat een open vraag blijft 
voor de andere verzoekende partijen -, aangezien zij geen beslissing van hun raad van bestuur voorleggen 
waarbij wordt besloten om de zaak bij het Hof aanhangig te maken. Zes andere verzoekende partijen konden niet 
worden geïdentificeerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zodat het aan hen staat aan te tonen of zij hun 
activiteit van advocaat als natuurlijke persoon of als rechtspersoon uitoefenen, met dien verstande dat de 
vordering, in dat laatste geval, eveneens onontvankelijk zou moeten worden verklaard wegens het niet 
voorleggen van een beslissing van de raad van bestuur waarbij tot een dergelijk beroep wordt besloten. 
 
 In hun memorie van antwoord wijzen de verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 erop dat zij hebben doen 
blijken van hun belang om in rechte te treden door hun hoedanigheid van advocaat en zij leggen ter 
ondersteuning van die memorie de informatiefiches voor die op hen betrekking hebben en die afkomstig zijn van 
de website van de twee Ordes van advocaten waartoe zij behoren. Zij doen gelden dat de door hen aangevoerde 
hoedanigheid van advocaat enkel aan natuurlijke personen kan worden toegekend zonder dat het noodzakelijk is 
zich af te vragen hoe zij hun activiteit uitoefenen. Voor het overige hebben enkel de tweede en de vierde 
verzoeker elk een bvba opgericht, terwijl de anderen hun activiteit als natuurlijke personen uitoefenen. 
 
 In zijn memorie van wederantwoord gedraagt de Ministerraad zich naar het oordeel van het Hof. 
 
 De Ministerraad voert in zijn memorie eveneens aan dat het beroep, doordat het strekt tot de vernietiging 
van de artikelen 38 en 39 van de wet van 27 maart 2009 in zoverre het betrekking heeft op de ministeriële 
ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen, onontvankelijk is wegens het gebrek aan belang van de 
verzoekende partijen, aangezien zij advocaten zijn. 
 
 A.3.2.  De OBFG (zaak nr. 4778) verwijst naar artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek en naar 
verschillende arresten van het Hof om haar belang aan te tonen bij het vorderen van de vernietiging van 
bepalingen die gevolgen hebben voor de uitoefening van het beroep van advocaat, aangezien zij de wettelijke 
taak heeft de belangen van de advocaten te verdedigen. Zij wijst erop dat zij eveneens de taak heeft de 
rechtzoekende te verdedigen wiens belangen door de bestreden wet worden geschaad, aangezien die kan leiden 
tot een toename van de gerechtelijke invorderingsprocedures. 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat het beroep ontvankelijk is, ook al lijkt het onderwerp van de door de 
OBFG genomen beslissing ruimer dan de bestreden handeling. 
 
 A.3.3.  De OVB (zaak nr. 4778) verwijst zoals de OBFG naar artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek en 
voert aan dat de bestreden wet zowel de uitoefening van de beroepsactiviteit van de advocaat als de mogelijkheid 
voor de rechtzoekende om zich door een advocaat te laten bijstaan beperkt. 
 
 De Ministerraad stelt vast dat het verzoekschrift door een andere persoon dan de raadsman van de 
verzoekende partij is ondertekend en vraagt zich af of dat verzoekschrift ontvankelijk is. 
 
 In haar memorie van antwoord wijst de OVB erop dat de persoon die het verzoekschrift heeft ondertekend, 
op dat ogenblik advocaat bij de balie te Brussel was en medewerker van het kantoor van de raadsman van de 
verzoekende partij. Hij was dus ertoe gemachtigd om het verzoekschrift te ondertekenen. 
 
 In zijn memorie van wederantwoord gedraagt de Ministerraad zich naar de wijsheid van het Hof. 
 
 In haar memorie van antwoord wil de OVB dat de in de zaken nrs. 4761 en 4778 ingediende memories van 
de Ministerraad niet in aanmerking worden genomen voor het onderzoek van de in de zaak nr. 4779 aangevoerde 
middelen, omdat de verzoekende partij niet van die memories in kennis is gesteld en zij niet in de taal van de 
rechtspleging van de zaak nr. 4779 zijn opgesteld. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Zaak nr. 4761 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 leiden een eerste middel af uit de schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de bestreden wet het toepassingsgebied van de wet van 2002 
uitbreidt tot de deurwaarders en de advocaten, terwijl die twee categorieën van rechtsbeoefenaars zich in een 
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objectief verschillende situatie bevinden ten aanzien van het bij de bestreden wet nagestreefde doel. Evenmin 
kunnen de advocaten worden vergeleken met de incassobureaus, die oorspronkelijk als enige in de wet van 2002 
werden beoogd. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 zetten uiteen dat de wet van 2002 werd aangenomen 
om een einde te maken aan bepaalde manipulaties die plaatsvonden in de sector van de incassobureaus, door het 
hanteren van commerciële invorderingspraktijken tegen consumenten te verbieden. De wetgever weerde dat 
verbod evenwel met betrekking tot de erkende beroepscategorieën waarvoor de invordering van schulden een 
van de essentiële elementen van hun opdracht vormt, namelijk de advocaten en de gerechtsdeurwaarders, 
aangezien zij aan een deontologie zijn onderworpen en tuchtrechtelijk kunnen worden gestraft. In de bestreden 
wet wordt op die keuze teruggekomen om redenen die uitsluitend verband houden met de bij bepaalde 
deurwaarders vastgestelde misbruiken die erin bestaan verwarring te creëren tussen de minnelijke invordering en 
de gerechtelijke invordering. Daaruit zou, enerzijds, volgen dat een consument, in het kader van een minnelijke 
invordering, wegens de ambiguïteit waarmee het optreden van een gerechtsdeurwaarder is omgeven, onder druk 
zou kunnen worden gezet door de vrees voor een beslag en, anderzijds, dat bepaalde oneerlijke 
gerechtsdeurwaarders op de schuldenaar kosten zouden afwentelen die ze hem niet mochten aanrekenen. Dat is 
hun voortaan verboden, naar het voorbeeld van de incassobureaus. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 doen gelden dat in de parlementaire voorbereiding van 
de bestreden wet daarentegen geen enkele reden wordt aangegeven die kan verantwoorden dat het 
toepassingsgebied van de wet van 2002 tot de advocaten wordt uitgebreid, aangezien de vastgestelde misbruiken 
niet op hen betrekking hebben; de redenen die hun uitsluiting in 2002 hebben verantwoord, werden niet opnieuw 
ter discussie gesteld. Zij brengen in herinnering dat het risico op verwarring van een minnelijke invordering en 
een gerechtelijke invordering niet bestaat, aangezien de advocaten niet aan een systeem van tarifering zijn 
onderworpen zoals dat het geval is voor de gerechtsdeurwaarders (koninklijk besluit van 30 november 1976) en 
aan de schuldenaar niet de kosten aanrekenen die in het kader van hun invorderingsopdracht zijn gemaakt, zoals 
de incassobureaus, ten opzichte waarvan er dus geen sprake van oneerlijke concurrentie kan zijn. De advocaten 
kunnen niet met die bureaus worden vergeleken aangezien zij medewerkers van het gerecht zijn, hun toegang tot 
het beroep en de uitoefening ervan aan de in de artikelen 428 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek 
vermelde voorwaarden en aan de deontologische regels zijn onderworpen en zij aan het beroepsgeheim zijn 
onderworpen (wat onverenigbaar is met de verplichting die hun bij de bestreden wet wordt opgelegd om het 
telefoonnummer van hun cliënt in de ingebrekestelling te vermelden indien de cliënt weigert dat zijn 
telefoonnummer aan de schuldenaar wordt meegedeeld). Zij doen ten slotte gelden dat de minnelijke invordering 
weliswaar tot de opdrachten van de advocaat behoort, maar niet zijn voornaamste of zelfs exclusieve activiteit 
vormt, zoals dat het geval is voor de incassobureaus. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad wijst erop dat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 
20 december 2002 bij de bestreden wet niet alleen op de gerechtsdeurwaarders en de advocaten betrekking heeft, 
maar ook op de gerechtelijke mandatarissen (de curatoren van faillissementen, de schuldbemiddelaars, de 
gerechtelijke vereffenaars). Zij vallen steeds buiten het toepassingsgebied van de artikelen 4, 8 tot 13 en 16 van 
de wet van 2002 maar zijn onderworpen aan het verbod om enige vergoeding aan de consument te vragen voor 
hun optreden met het oog op een minnelijke invordering (artikel 5), aan het verbod om andere 
invorderingstechnieken (telefonische aanmaning, huisbezoek, enz.) aan te wenden vóór het versturen van een 
schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van een termijn van vijftien dagen die aanvangt « op de datum 
waarop de schriftelijke aanmaning wordt opgestuurd » en waarbij wordt vereist dat de schriftelijke 
ingebrekestelling minimale vermeldingen moet bevatten (artikel 6) en, bij een huisbezoek, aan de verplichting 
om aan de schuldenaar een schriftelijk document met verplichte minimale vermeldingen voor te leggen, om hem 
ervan op de hoogte te brengen dat hij het recht heeft het bezoek te weigeren en op elk ogenblik een einde eraan 
te maken, en om een ontvangstbewijs af te geven voor iedere betaling die tijdens het bezoek wordt geïnd, met 
vermelding van de betaalde schuld. 
 
 A.4.5.  De Ministerraad doet gelden dat het Hof, zoals elk jurisdictioneel orgaan, niet kan oordelen over de 
opportuniteit van de bepaling die het voorgelegd krijgt. 
 
 Het in artikel 5 bedoelde verbod om een vergoeding te vragen, dat volgens de parlementaire voorbereiding 
wordt gemotiveerd door het misbruik van bepaalde deurwaarders, was een regel die reeds vóór de 
inwerkingtreding van de bestreden wet van toepassing was. Artikel 3, § 2, d), van de wet van 20 december 2002 
- van toepassing op de advocaten - hield immers het verbod in om niet-voorziene of niet wettelijk toegestane 
bedragen te innen. Artikel 39 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet maakte het evenwel enkel 
mogelijk om aan de consument alleen de in de kredietovereenkomst bepaalde vergoedingen te vragen, zonder de 
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mogelijkheid voor te behouden om hem vergoedingen te vragen die hun oorsprong rechtstreeks aan de wet 
ontlenen. Hoewel dat artikel bij de wet van 20 december 2002 is opgeheven, blijft het feit dat de bedragen die, 
inzake consumentenkrediet, kunnen worden gevorderd van de consument die in gebreke blijft, limitatief zijn 
opgesomd in artikel 27bis van de wet van 1991, en zulks zonder een onderscheid te maken naargelang de 
vordering al dan niet in het kader van een minnelijke invordering past. Die bepaling voorziet evenwel erin dat de 
nalatigheidsintresten en schadevergoedingen kunnen worden gevraagd aan de consument die in gebreke blijft, 
niet alleen voor zover zij bij artikel 27bis zijn toegestaan en in overeenstemming zijn met de in die bepaling 
bedoelde maximumbedragen, maar ook voor zover zij zijn overeengekomen. Het is duidelijk dat het invorderen 
reeds op regelmatige wijze is geregeld en dat de bestreden bepaling slechts de algemene toepassing is van een 
beginsel dat aan de advocaten wordt opgelegd. 
 
 Wat de artikelen 6 en 7 betreft, wordt niet ingezien in welk opzicht de advocaten eraan zouden moeten 
worden onttrokken, en de vermelding die in de invorderingsbrief moet voorkomen, is een minimale 
voorlichtingsmaatregel. 
 
 A.4.6.  De Ministerraad doet gelden dat de deontologie van de advocaten reeds ruimschoots voorzag in de 
voorschriften die in de artikelen 5, 6 en 7 van de wet voorkomen, aangezien zij hun verbiedt om kosten te vragen 
die verband houden met hun optreden en om bedreigingen te uiten en aangezien de huisbezoeken een praktijk 
zijn die hun vreemd is. 
 
 De verplichting van een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling kan de geldende praktijk niet wijzigen 
aangezien de advocaat die een opdracht van minnelijke invordering uitvoert, ertoe is gehouden wettelijke, 
ethische en deontologische voorschriften na te leven. Hij zal vooraf dan ook de grondslag van de 
schuldvordering controleren en vervolgens handelen met inachtneming van de bescherming van het privéleven 
en van de menselijke waardigheid, en zich daarbij tevens voegen naar het evenredigheidsbeginsel en het 
proceseconomisch beginsel. 
 
 De verplichting om in de ingebrekestelling het telefoonnummer van de schuldeiser te vermelden komt 
tegemoet aan de bekommernis om het de schuldenaar mogelijk te maken de schuldeiser met zekerheid te 
identificeren. De verplichting om te vermelden dat « deze brief […] een minnelijke invordering en geen 
gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de rechtbank of beslag) [betreft] » verhindert de advocaat geenszins 
om de schuldenaar, via een passende paragraaf, duidelijk te maken dat de ingebrekestelling de laatste kans is om 
aan de gerechtelijke procedure te ontsnappen. Die verplichting zal de advocaten trouwens ertoe aanzetten om dat 
te verduidelijken. 
 
 A.4.7.  De Ministerraad geeft toe dat in de parlementaire voorbereiding geen enkele aan de advocaten eigen 
reden wordt vermeld die de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 2002 kan verantwoorden. Er 
bestaat evenwel een risico van verwarring bij de « kwetsbare consument » voor de brieven die door de advocaten 
worden verstuurd. Bovendien dienden de deurwaarders en de advocaten, aangezien zij te dezen een identieke 
activiteit uitoefenen, aan dezelfde regels te worden onderworpen. De bestreden wet vloeit voort uit de 
bekommernis om een einde te maken aan de oneerlijke praktijken van bepaalde deurwaarders; zij plaatst hen op 
voet van gelijkheid met de incassobureaus en brengt voor de advocaten, in werkelijkheid, geen fundamentele 
verandering met zich mee ten opzichte van hun vroegere situatie maar zorgt voor een unaniem gewenste 
harmonisatie aangezien zij een gelijke behandeling voor alle adressaten van de handeling verzekert. 
 
 A.4.8.  In hun memorie van antwoord antwoorden de verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 dat, hoewel 
bepaalde aan de advocaten opgelegde verplichtingen mogelijk niet al te zwaar lijken, die verplichtingen moeten 
worden beschouwd rekening houdend met álle bepalingen die voortaan op de advocaten van toepassing zijn, met 
name die met betrekking tot de sancties. 
 
 Zij zijn van oordeel dat het niet erom gaat de opportuniteit van de bestreden maatregel te beoordelen maar 
wel te weten of het opnemen van de advocaten in het toepassingsgebied van de wet van 2002 verantwoord is ten 
aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstelling, terwijl de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 2009 aantoont dat die opneming op geen enkele grondslag berust. Zij zijn van mening dat de Ministerraad 
zichzelf tegenspreekt door te beweren - zonder dat aan te tonen - dat de deontologie op zich niet zou volstaan, 
maar dat die deontologie en de tuchtrechtelijke sancties een adequate bescherming tegen misbruiken vormen. Zij 
verwijzen naar het arrest nr. 184/2006 van het Hof dat heeft geoordeeld dat de praktijk aan de balie het de 
advocaten mogelijk maakte bijzondere kwaliteiten te verwerven. 
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 Zij betwisten eveneens de verplichting om het telefoonnummer van de schuldeiser in de aanmaning te 
vermelden aangezien dat diens privéleven bedreigt en niet bijdraagt tot het bevorderen van de bemiddelaarsrol 
van de in de wet bedoelde rechtsbeoefenaars. 
 
 A.4.9.  In zijn memorie van wederantwoord doet de Ministerraad gelden dat de vereiste van 
consumentenbescherming verantwoordt dat diegenen die de minnelijke invordering verrichten, op identieke 
wijze worden behandeld. Bij de wet van 2002 is de beroepsactiviteit van minnelijke invordering van schulden 
ruim gedefinieerd en het is niet verantwoord dat verschillen worden gemaakt naar gelang van de hoedanigheid 
van de schuldeiser of van de gemandateerde derde : aangezien het een dienstverrichting betreft, dient zij op 
algemene wijze te zijn geregeld. De hoedanigheid van bepaalde actoren zal ertoe leiden dat, op algemene wijze, 
de ethiek van hun beroep hen van de veroordeelde praktijken zal afbrengen, maar toch kan de deontologie alleen 
niet volstaan. 
 
 Wat het vermelden van het telefoonnummer betreft, is de Ministerraad van mening dat het om 
basisinformatie gaat die de schuldeiser dient mee te delen, vermits niets zich ertegen verzet dat de schuldenaar 
hem opbelt om een oplossing te zoeken. Het gaat niet om informatie die onder het beroepsgeheim valt aangezien 
dat beroepsgeheim betrekking heeft op wat aan de advocaat wordt toevertrouwd in zijn hoedanigheid van 
advocaat en niet op wat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het mandaat en met name de informatie 
met betrekking tot de volledige identiteit van de schuldeiser inzake minnelijke invordering. Ondoorzichtigheid 
zou de consument verhinderen om na te gaan of het wel degelijk de schuldeiser betreft met wie hij een 
verbintenis heeft aangegaan. 
 
 A.5.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 leiden een tweede middel af uit de schending van de 
artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 1°, van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de vrijheid van 
handel en nijverheid die is verankerd in artikel 7 van het decreet van 2 en 17 maart 1791 « portant suppression de 
tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes » (decreet d’Allarde) en 
met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in 
zoverre de burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties die voortaan op de advocaten van toepassing zijn 
krachtens de bestreden wet, een onevenredige beperking van de uitoefening van een beroepsactiviteit vormen. 
 
 A.5.2.  Zij zetten uiteen dat de misbruiken die, met betrekking tot de incassobureaus en vervolgens met 
betrekking tot de gerechtsdeurwaarders, vermochten te verantwoorden dat hun een bijzondere regeling werd 
opgelegd, niet zijn vastgesteld met betrekking tot de advocaten, zodat geen enkele reden verantwoordt dat zij aan 
die regeling zouden worden onderworpen. Zelfs indien daartoe reden zou bestaan, zou de maatregel onevenredig 
zijn ten opzichte van het nagestreefde doel, dat erin bestaat een einde te maken aan gedragingen van belaging, 
aan het vorderen van onverantwoorde kosten en aan de gezaaide verwarring over de hoedanigheid van de 
persoon die met de invordering is belast of over de minnelijke of gerechtelijke aard van de invordering. De 
sancties waarin is voorzien, zijn cumulatief indien de advocaten de artikelen 3, 6 en 7 van de wet van 2002 
schenden en in de bestreden bepalingen wordt geen onderscheid gemaakt naar gelang van de aard van de 
verplichtingen die niet worden nageleefd, terwijl geen enkele vergelijking mogelijk is tussen enerzijds, het niet 
opnemen in een ingebrekestelling van een of meer van de bij artikel 6, § 2, van de wet voorgeschreven 
vermeldingen en, anderzijds, het versturen van een mededeling die ongegronde bedreigingen of onjuiste 
inlichtingen over de gevolgen van de wanbetaling bevat, het innen van niet-voorziene of niet wettelijk toegestane 
bedragen, de invordering of de poging tot invordering van de bedragen bij een persoon die niet de schuldenaar is, 
het ondernemen van stappen om de verweerder een wisselbrief te doen ondertekenen, om van hem een 
overdracht van vordering of een schuldbekentenis te eisen, het belagen van een schuldenaar die de schuld betwist 
of het opbellen van de schuldenaar of het verrichten van bezoeken bij hem thuis tussen tweeëntwintig uur en acht 
uur ’s morgens. De verzoekende partijen brengen in herinnering dat de verplichting om het telefoonnummer van 
de oorspronkelijke schuldeiser te vermelden, die bij het voormelde artikel 6, § 2, is voorgeschreven, in strijd kan 
zijn met het beroepsgeheim waartoe de advocaat is gehouden. Daarenboven is de in artikel 6, § 2, 2°, van de wet 
van 2002 bedoelde vermelding inadequaat met betrekking tot de advocaten, aangezien zij niet btw-plichtig zijn 
en niet aan de verplichting tot inschrijving bij het ministerie van Economische Zaken zijn onderworpen. De 
vermelding waarin bij de bestreden wet in artikel 6, § 2, 6°, is voorzien, kan de schuldenaar misleiden, die in de 
meeste gevallen niet zal inzien dat de ingebrekestelling die hem door een advocaat wordt toegestuurd, zijn laatste 
kans is om te ontsnappen aan het opstarten van een gerechtelijke procedure. 
 
 A.5.3.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 doen gelden dat de in artikel 14, eerste lid, van de wet 
van 2002 bedoelde burgerrechtelijke sanctie geen verband houdt met de ernst van de tekortkoming maar met het 
bedrag van de ingevorderde schuld. De wetgever heeft dus, ten onrechte, nagelaten om de ernst van de 
tekortkoming en de strengheid waarmee zij moet worden bestraft, te beoordelen, hetgeen hij moet doen wanneer 
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hij een sanctie invoert. De bestreden bepaling leidt ertoe dat een identieke tekortkoming enkel naar gelang van 
het bedrag van de schuldvordering strenger zou kunnen worden bestraft. Een advocaat zou aldus tot het verlies 
van zijn vermogen en tot sociale uitsluiting kunnen worden gedreven door een sanctie die niet in verhouding 
staat tot de tekortkoming die hem zou worden verweten, wat op onevenredige wijze afbreuk doet aan het recht 
op de uitoefening van een beroepsactiviteit (die nochtans reeds aan toegangsvoorwaarden is onderworpen wat de 
advocaten betreft), gewaarborgd bij artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet en bij het decreet d’Allarde. Dat 
doet eveneens afbreuk aan het recht op het ongestoord genot van de eigendom, aangezien de burgerrechtelijke 
sanctie, hoewel zij tot het regelgevingsgebied van de eigendom behoort, op onredelijke wijze afbreuk doet aan 
de uitoefening van een beroepsactiviteit en bij de strafrechtelijke sanctie komt. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad merkt op dat de vrijheid van handel en nijverheid wordt gewaarborgd bij artikel 6, 
§ 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen - een bepaling die 
deel uitmaakt van de referentienormen van het Hof - maar niet belet dat de wet de economische bedrijvigheid 
van personen en ondernemingen regelt. Die vrijheid zou enkel worden geschonden wanneer die bedrijvigheid 
zonder enige noodzaak of op een wijze die onevenredig is met het nagestreefde doel, zou worden beperkt. Hij is 
van mening dat het tweede middel onduidelijk en bijgevolg onontvankelijk is : om de in het antwoord op het 
eerste middel aangegeven redenen, blijkt immers dat de bestreden wet de bedrijvigheid van de advocaat niet 
zonder enige noodzaak of op onevenredige wijze beperkt. 
 
 A.5.5.  De Ministerraad is van mening dat het tweede middel essentieel verband houdt met de aard van de 
sancties. Artikel 14 voorziet in burgerrechtelijke sancties die de vrijheid van handel en nijverheid niet schenden, 
aangezien de advocaten reeds onderworpen waren aan de verplichtingen tot terugbetaling die hetzij bij 
wetsbepalingen, hetzij door de ethiek en de deontologie worden opgelegd. De verplichting tot terugbetaling van 
de betaalde bedragen valt weg indien de begane fout een kennelijke vergissing is die de rechten van de 
consument niet schaadt. Indien de oorspronkelijke schuldeiser op duidelijke en vaststaande wijze wordt 
geïdentificeerd, valt niet in te zien dat het niet vermelden van bijvoorbeeld zijn telefoonnummer de 
schuldenaar-consument zou kunnen benadelen. 
 
 Wat betreft de verplichting om moratoire intresten te betalen, verwijst de Ministerraad naar het betalen van 
onverschuldigde bedragen, geregeld bij artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek, dat nooit als onevenredig met 
het nagestreefde doel is beschouwd. Artikel 1235 van hetzelfde Wetboek bepaalt eveneens dat hetgeen betaald is 
zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd; niets sluit uit, op het gebied van de bijdrage in de 
schuld, dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de lasthebber en de lastgever of dat verhaal wordt 
uitgeoefend op grond van de verrijking zonder oorzaak. Bij de bestreden wet is, inzake sancties, in een bijzonder 
geval, namelijk de minnelijke invordering van schulden, een praktische modaliteit in werking gesteld die is 
verankerd in de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 Wat het bedrag van de sanctie betreft, dat verband houdt met het bedrag van de ingevorderde schuld, 
verwijst de Ministerraad naar de momenteel van kracht zijnde regeling van de rechtsplegingsvergoedingen, die 
door de advocaten met klem werd opgeëist, waarvan het bedrag wordt vastgesteld naar gelang van de inzet van 
het geschil en dus volledig los van de houding - die noch verkeerd, noch onachtzaam mag zijn - van de partij die 
in het ongelijk wordt gesteld. 
 
 Op algemene wijze zijn de aan de advocaten opgelegde verplichtingen evenredig met de noodzaak om de 
consumenten te beschermen. Het door de verzoekende partijen vermelde risico van vermogensverlies is 
onrealistisch aangezien in artikel 14 zelf het geval van de kennelijke vergissing die de rechten van de consument 
niet schaadt, als voorbehoud is opgenomen. 
 
 A.5.6.  Wat de strafrechtelijke sancties betreft, is de Ministerraad van mening dat hij heeft aangetoond dat 
de bestreden bepalingen niet zonder enige noodzaak, noch op onevenredige wijze zijn aangenomen. De 
strafrechtelijke sanctie, die eveneens op de schuldeiser van toepassing is, vloeit hier voort uit een 
belangenafweging tussen de bescherming die aan de consument moet worden voorbehouden en de naleving van 
relatief eenvoudige vereisten die de advocaten en de deurwaarders moeten naleven; zij kan geen onevenredige 
gevolgen hebben aangezien het risico dat hoge geldboetes zouden worden opgelegd, wordt geneutraliseerd door 
de mogelijkheid om de geldboete tussen een maximum- en een minimumbedrag te beperken. Er wordt dus geen 
afbreuk gedaan aan het ongestoord genot van de eigendom. 
 
 A.5.7.  De Ministerraad is van mening dat de combinatie van burgerrechtelijke sancties en strafrechtelijke 
sancties geen onevenredig gevolg heeft aangezien zij autonoom zijn en verschillende gevolgen hebben : de 
burgerrechtelijke sanctie strekt essentieel ertoe de doelstelling van consumentenbescherming te verwezenlijken, 
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terwijl de strafrechtelijke sanctie dan weer essentieel verband houdt met de wil om het algemeen belang te doen 
in acht nemen en om de invordering van bedragen aan strikte regels te onderwerpen die betrekking hebben op de 
economische openbare orde. 
 
 A.5.8.  In hun memorie van antwoord verwijzen de verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 naar de 
rechtspraak van het Hof met betrekking tot de vrijheid van handel en nijverheid en artikel 23, derde lid, van de 
Grondwet, die eveneens in het middel is aangevoerd. 
 
 Zij betwisten dat zij een alarmistische lezing maken van de bepalingen met betrekking tot de sancties, 
aangezien de advocaat enkel aan de in artikel 14 van de wet van 2002 bedoelde zware sanctie kan ontsnappen 
door cumulatief te bewijzen dat het om een kennelijke vergissing gaat en dat zij de rechten van de consument 
niet schaadt. De bewoordingen van artikel 14, eerste lid, zouden het daarentegen mogelijk maken om een 
burgerrechtelijke sanctie op te leggen aan een advocaat indien zijn vergissing, hoewel zij de rechten van de 
consument niet heeft geschaad, geen kennelijk karakter had. De bekommernis om misbruiken te vermijden 
verantwoordt niet dat, onder die voorwaarden, sancties worden opgelegd die op onevenredige wijze afbreuk 
doen aan het recht op de uitoefening van een beroepsactiviteit. Die sancties creëren een nieuw mechanisme van 
schulddelging dat van het gemeen recht afwijkt en leiden tot een veel zwaardere regeling dan die welke geldt 
voor vergissingen of tekortkomingen die zijn vastgesteld bij het opstellen van een dagvaarding voor het gerecht, 
aangezien de nietigheid van een dagvaarding niet de bevrijding van de schuldenaar met zich meebrengt en 
doorgaans niet verhindert dat de rechtsvordering opnieuw wordt ingesteld. 
 
 De verzoekende partijen betwisten eveneens de vergelijking met de regeling van de 
rechtsplegingsvergoedingen, die geen sancties zijn maar een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen 
van de advocaat vormen die, daarenboven, door de rechter kan worden gewijzigd en door een minimum en een 
maximum wordt begrensd. Ze betwisten die vergelijking des te meer wanneer de burgerrechtelijke sanctie wordt 
gecombineerd met een strafrechtelijke sanctie, ongeacht de doelstelling die met beide sancties wordt nagestreefd. 
 
 A.5.9.  In zijn memorie van wederantwoord brengt de Ministerraad in herinnering dat het wetsontwerp 
tijdens de parlementaire voorbereiding werd geamendeerd om het automatisme van de sancties te verhelpen. Wat 
de modulering van de sancties betreft, dient ermee rekening te worden gehouden dat de schuldvorderingen 
inzake energieleveringen, kredieten of consumentenkredieten zelden een buitensporig bedrag 
vertegenwoordigen. Het argument dat is afgeleid uit de vergissingen of tekortkomingen die zijn vastgesteld bij 
het opstellen van een dagvaarding voor het gerecht, vormt een nieuw middel dat niet ontvankelijk is. 
 
 
 Zaak nr. 4778 
 
 A.6.1.  De OBFG leidt een eerste middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
enerzijds, in zoverre de bestreden wet de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de incassobureaus op identieke 
wijze behandelt, terwijl die beroepen door hun statuten en door hun praktijken verschillend zijn, en, anderzijds, 
in zoverre de wetgever een maatregel neemt die noch in rechtstreeks verband staat, noch in verhouding is met het 
nagestreefde doel, namelijk een einde maken aan de misbruiken van bepaalde gerechtsdeurwaarders die 
rechtstreeks kosten van minnelijke aanmaning ten laste van de schuldenaar innen; de advocaten hebben evenwel 
niet de wettelijke taak om schuldenaars gerechtelijke aanmaningen te sturen en hebben noch het recht, noch de 
gewoonte om van hen kosten van minnelijke aanmaning te vorderen. 
 
 A.6.2.  In de parlementaire voorbereiding wordt, volgens de verzoekende partij, aangegeven dat de 
feitelijke en juridische elementen die door de wetgever in aanmerking zijn genomen, enkel op de 
gerechtsdeurwaarders betrekking hebben. 
 
 Enerzijds betreft het immers de invorderingskosten die zij aan de schuldenaar aanrekenen. Er wordt 
evenwel aanvaard dat de deurwaarder een schriftelijke ingebrekestelling kan versturen; een koninklijk besluit 
van 30 november 1976 leverde (in artikel 7 ervan, waarvan de wettigheid kan worden betwist) een reglementaire 
grondslag om de invorderingskosten ten laste van de schuldenaar te leggen met betrekking tot de 
ingebrekestelling waarbij met vervolging wordt gedreigd, terwijl er geen enkele wettelijke of reglementaire 
grondslag bestond voor het ten laste leggen van ingebrekestellingen waarbij niet met vervolging wordt gedreigd; 
sommige deurwaarders deden dat evenwel, te oordelen naar de parlementaire voorbereiding van de bestreden 
wet. Ook de advocaten kunnen ingebrekestellingen versturen maar zij leggen de invorderingskosten niet ten laste 
van de schuldenaar en in die parlementaire voorbereiding wordt zulks niet aangegeven; daarenboven voorziet 
geen enkele wets- of reglementaire bepaling daarin en de deontologische regels die op de advocaten van 
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toepassing zijn en die verder gaan dan de verplichtingen die uit de bestreden wet voortvloeien, maken het hun 
niet mogelijk een dergelijke verhoging van de schuldvordering te vragen : het is geen specifieke deontologische 
regel die zich daartegen verzet, maar wel de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid. 
 
 Anderzijds gaat het erom dat de ingebrekestelling door de deurwaarder de schijn kan krijgen van een 
maatregel die aan een beslag voorafgaat. Enkel de deurwaarders kunnen evenwel overgaan tot tenuitvoerlegging 
en de bekommernis van de wetgever om te vermijden dat het grote publiek zich zou kunnen vergissen in een 
verzoek tot minnelijke invordering en een mogelijk beslag zou kunnen vrezen, is niet relevant met betrekking tot 
de advocaten, die niet over die bevoegdheid van tenuitvoerlegging beschikken. 
 
 De gelijke behandeling waarin voor de advocaten en de gerechtsdeurwaarders is voorzien, kan niet worden 
verantwoord en die waarin voor de advocaten en de incassobureaus is voorzien, kan evenmin worden 
verantwoord rekening houdend met de bijzondere plaats, onder de juridische beroepen, die het Hof, in zijn arrest 
nr. 126/2005 van 13 juli 2005, aan de advocaten heeft toegekend. 
 
 A.6.3.  De Ministerraad wijst erop dat dat eerste middel overeenstemt met het in de zaak nr. 4761 
aangevoerde eerste middel en verdedigt dezelfde argumentatie. 
 
 Hij voegt daaraan toe, met betrekking tot de regeling die op de gerechtsdeurwaarders van toepassing is, dat 
hun activiteiten niet noodzakelijkerwijs zijn geregeld, dat het niet aan het Hof staat zich uit te spreken over de 
wettigheid van het koninklijk besluit van 30 november 1976 en dat de argumenten die eruit worden afgeleid met 
betrekking tot de deurwaarders, irrelevant zijn met betrekking tot de advocaten. Beiden kunnen weliswaar 
ingebrekestellingen met specifieke juridische gevolgen versturen, doch het statuut ervan dient eenvormig te zijn 
en uit te sluiten dat kosten ten laste van de consument worden gelegd. Dat verbod komt evenwel niet voor in een 
tekst die op de advocaten van toepassing is, aangezien het Burgerlijk Wetboek in dat verband een leemte 
vertoont, noch in hun deontologie, wat een tuchtrechtelijke sanctie die wordt uitgesproken ten aanzien van een 
advocaat die schadevergoeding en intresten van moratoire of vergoedende aard vraagt bij een ingebrekestelling, 
onwaarschijnlijk maakt. Eenvormige bepalingen waren dus vereist. 
 
 A.6.4.  In haar memorie van antwoord merkt de OBFG op dat de Ministerraad toegeeft dat de bestreden 
wet, die wordt verantwoord door de vaststelling van misbruiken door de gerechtsdeurwaarders, op geen enkele 
aan de advocaten eigen motief berust. Door te oordelen dat de advocaten soortgelijke misbruiken zouden kunnen 
begaan, worden hun vermeende bedoelingen aangewreven en wordt uit het oog verloren dat, overeenkomstig 
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, de contractuele relatie tussen de advocaat en zijn cliënt een 
derdenrelatie is ten opzichte van de consument en de advocaat verhindert om invorderingskosten ten laste van de 
consument aan te rekenen. Die reden is eveneens die welke het mogelijk maakt te twijfelen aan de wettigheid 
van artikel 7 van het voormelde koninklijk besluit van 30 november 1976, ook al bestaat het en heeft het tot 
misbruiken kunnen leiden. Daarenboven kunnen de moratoire en vergoedende intresten, die bij de hoofdschuld 
komen, en de kosten van minnelijke invordering die voortvloeien uit de contractuele relatie van de advocaat met 
zijn cliënt, niet met elkaar worden verward. In dat verband is het weliswaar zo dat artikel 27bis van de wet van 
12 juni 1991 verbiedt dat die aan de consument worden aangerekend, maar toch blijft het een feit dat dat 
argument de beweringen van de Ministerraad tegenstrijdig maakt. 
 
 A.6.5.  De OBFG is van oordeel dat de Ministerraad niet antwoordt op het argument dat is afgeleid uit het 
feit dat enkel de deurwaarders beslag kunnen leggen, wat de consument kan misleiden wat de werkelijke aard 
van de ingebrekestelling betreft. Zij merkt op dat de incassobureaus de uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de wet tot de deurwaarders, en niet tot de advocaten, hebben gevraagd, aangezien de verschillen tussen 
laatstgenoemden en de incassobureaus inderdaad duidelijk zijn en geen enkele vrees inzake oneerlijke 
concurrentie kunnen verantwoorden. 
 
 A.6.6.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, wordt in de rechtsleer en de rechtspraak 
geoordeeld dat derden de schending van de deontologische regels door een advocaat kunnen aanvoeren en 
kunnen worden vergoed; te dezen verzetten de algemene beginselen van waardigheid zich ertegen dat een 
advocaat een verhoging van de schuldvordering kan vragen in het kader van een minnelijke invordering. Door 
aan te nemen dat de wet de geldende praktijk niet zou moeten wijzigen, beklemtoont de Ministerraad het 
overbodige en onevenredige karakter ervan. Wel spreken de indrukwekkende vormvereisten die voortaan bij 
artikel 6 van de wet van 2002 worden opgelegd, die analyse tegen en vormen zij, wegens de sancties die eraan 
zijn verbonden, een schending van de in het middel aangevoerde normen. Ten slotte toont niets aan dat de 
wetgever de geadresseerden van ingebrekestellingen op voet van gelijkheid zou hebben willen plaatsen 
- aangezien de verschillende taken van de incassobureaus, de deurwaarders en de advocaten duidelijk zijn -, noch 
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dat hij de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de ingebrekestelling wilde harmoniseren, 
wat trouwens noch het onderwerp, noch het gevolg van de bestreden wet is. 
 
 A.6.7.  In zijn memorie van wederantwoord doet de Ministerraad gelden dat « het toepassingsgebied van de 
wet op maat van de geadresseerde van de ingebrekestelling moet worden beoordeeld ». De wet van 20 december 
2002 was vóór de wijziging ervan bij de bestreden wet van toepassing op de advocaten en in de rechtsleer is 
trouwens opgemerkt dat het begrip « minnelijke invordering van schulden » veel ruimer was dan het begrip 
« activiteit van minnelijke invordering van schulden ». Het doel van de wetgever is dus niet gewijzigd, ook al is 
rekening gehouden met gevallen die zich in de praktijk bij de gerechtsdeurwaarders hebben voorgedaan. 
 
 Hij weerlegt het argument dat is afgeleid uit artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek door te doen gelden 
dat dat artikel bij het aannemen van het Gerechtelijk Wetboek niet toereikend is bevonden teneinde de verhoging 
van de schuldvorderingen te wijten aan het optreden van een raadsman te verbieden : artikel 1023 voorzag erin, 
maar beoogt enkel de verhogingen van schuldvorderingen ten bedrage van de verschuldigde erelonen wanneer 
een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Het was dus noodzakelijk om een correctie aan te nemen die in een 
ruimere toepassing voorzag en die op elke invordering betrekking had. 
 
 Wat artikel 27bis van de wet van 12 juni 1991 betreft, ziet de Ministerraad geen tegenstrijdigheid in het 
aanvoeren ervan, aangezien die wet enkel betrekking heeft op de relatie tussen de kredietverstrekker en de 
consument. 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat het onderscheid dat is afgeleid uit het feit dat de deurwaarders, in 
tegenstelling tot de advocaten, beslag zouden kunnen leggen, een weinig duidelijk onderscheid is, aangezien de 
wijzen van beslag in een wet zijn afgebakend en het monopolie ervan aan een beroep is voorbehouden. 
Aangezien de bestreden wet geen betrekking heeft op die aangelegenheden, kan daarin geen onderscheidend 
element worden gevonden. 
 
 Hij weerlegt het argument dat is afgeleid uit de deontologische regels aangezien het schenden ervan een 
fout moet vormen om door de burgerlijke rechter in aanmerking te kunnen worden genomen. De schuldenaar zou 
zich in een complexe situatie bevinden, terwijl de « Recueil des règles professionnelles des avocats du barreau 
de Bruxelles » het niet mogelijk maakt om op vaststaande wijze het bestaan van een dergelijke regel af te leiden. 
Hij is van mening dat indien de gedragingen van de advocaten in overeenstemming zijn met de deontologische 
regels, zij zich gemakkelijk naar die van de wet zullen kunnen voegen. Aangezien niets deontologisch gezien 
verbiedt dat schadevergoedingen en intresten van moratoire of vergoedende aard worden gevraagd wegens de 
ingebrekestelling, was een eenvormige tekst vereist, naar het voorbeeld van wat voorkomt in de wetten van 
12 juni, 25 juni en 4 augustus 1992 inzake verzekeringen, consumentenkrediet en hypothecair krediet. 
 
 A.7.1.  De OBFG leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
al dan niet in samenhang gelezen met de algemene rechtsbeginselen van de redelijkheid en de evenredigheid, 
met de algemene beginselen van de economische vrijheden, en met name de vrijheid van ondernemen, en van het 
decreet d’Allarde, waarin de vrijheid van handel en nijverheid is afgekondigd, en met het algemene 
rechtsbeginsel « non bis in idem ». Zij doet gelden dat de in de bestreden wet bedoelde burgerrechtelijke en 
strafrechtelijke sancties voortaan op de advocaten van toepassing zijn en dat die sancties en de cumulatie ervan 
volkomen onevenredig zijn, indien een advocaat de minste inbreuk op de artikelen 3 tot 8 van de wet zou plegen. 
 
 A.7.2.  Volgens de verzoekende partij voorziet de wet, die de mandatarissen die een activiteit van 
minnelijke invordering van schulden verrichten en diegenen die andere rechtshandelingen bij mandaat stellen, op 
verschillende wijze behandelt, in een sanctie die erin bestaat dat de advocaat in de plaats van de schuldenaar 
wordt gesteld, zelfs indien deze het bestaan van zijn schuld heeft erkend; zij riskeert een duidelijke teruggang 
van de praktijk van de schriftelijke ingebrekestellingen te veroorzaken, een bedrag ten laste van de advocaat te 
leggen dat des te hoger is naarmate de schuldvordering groot is, ongeacht de ernst van de tekortkoming die aan 
de advocaat is toe te schrijven en ongeacht of hij te goeder trouw heeft gehandeld, en de consument ertoe aan te 
zetten om zorgvuldig te zoeken naar de fout in de ingebrekestelling die hij ontvangt, aangezien hij, daar hij het 
verschuldigde bedrag heeft betaald, het snel zou kunnen terugvorderen via de bekritiseerde sanctieregeling. De 
uitzondering met betrekking tot « de kennelijke vergissing die de rechten van de consument niet schaadt » komt 
niet aan die kritiek tegemoet, aangezien de erin gebruikte bewoordingen vatbaar zijn voor interpretatie en het 
risico van sancties bijzonder groot is met betrekking tot de talrijke vermeldingen die in artikel 6 van de wet zijn 
vervat. Zoals tijdens de parlementaire voorbereiding naar voren is gebracht, zal het onevenredige karakter van de 
sanctie leiden tot de beperking van een activiteit die vaak wordt verricht door de advocaat, voor wie de wet, voor 
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de eerste maal, een aansprakelijkheid creëert, niet ten aanzien van zijn lastgevers maar ten aanzien van een 
derde, de schuldenaar van dezen. 
 
 A.7.3.  Ten slotte is de verzoekende partij van mening dat de burgerrechtelijke sanctie een strafrechtelijke 
aard heeft aangezien zij een overwegend repressief karakter heeft en haar doel ertoe strekt misbruiken te 
voorkomen. Zij kan worden gecumuleerd met een strafrechtelijke sanctie, wat de schending van het algemene 
rechtsbeginsel met wetgevende waarde « non bis in idem » met zich meebrengt. 
 
 A.7.4.  De Ministerraad zet argumenten uiteen die overeenstemmen met die welke zijn uiteengezet om te 
antwoorden op het tweede middel in de zaak nr. 4761. Hij voegt eraan toe dat de in de wet van 20 december 
2002 bedoelde vermeldingen geen grote juridische moeilijkheid met zich meebrengen : als zij in de brief zijn 
opgenomen, zullen zij het belang of de uitwerking van de sanctie wegnemen. Zij dienen evenwel van toepassing 
te zijn op al wie ingebrekestellingen opstelt. 
 
 Hij betwist daarenboven het strafrechtelijke karakter van de in artikel 14 van de wet van 2002 bedoelde 
burgerrechtelijke sanctie door te doen gelden dat zij ertoe strekt de nadelige gevolgen voor de consument van 
een onregelmatige inwerkingstelling te vermijden en niet om de naleving van het algemeen belang te 
waarborgen. Het beginsel « non bis in idem » kan dus niet zijn geschonden. 
 
 A.7.5.  In haar memorie beklemtoont de OBFG dat zij statutair gezien enkel het beroep van advocaat kan 
verdedigen, wat niet betekent dat de sancties grondwettelijk zouden zijn voor de andere beroepen. 
 
 A.7.6.  De OBFG beklemtoont dat het middel essentieel betrekking heeft op artikel 14, eerste lid, van de 
wet; artikel 14, tweede lid, beoogt een bij de advocaten onbestaande praktijk, zodat het discriminerend is hen te 
onderwerpen aan het in artikel 5 van de wet van 2002 bedoelde verbod en hen even streng te bestraffen als in het 
voormelde artikel 14, tweede lid. De bescherming die bestaat in de kennelijke vergissing die de rechten van de 
consument niet schaadt, volstaat niet, rekening houdend met het feit dat de bewoordingen ervan vatbaar zijn voor 
interpretatie. Bovendien zal de advocaat, zelfs als hij te goeder trouw handelt, buiten die uitzondering worden 
gestraft. 
 
 A.7.7.  De OBFG is van oordeel dat de bestreden wet een mechanisme invoert dat is tegengesteld aan dat 
van de terugvordering van onverschuldigde betalingen, aangezien zij het de schuldenaar van wie de burgerlijke 
schuld niet kan worden betwist, mogelijk maakt zijn inleg terug te krijgen ten nadele van een derde bij de 
aanvankelijke burgerlijke verplichting, te dezen de advocaat. Het is evenmin relevant om het mechanisme van de 
verhaalbaarheid van de erelonen en kosten van advocaten aan te voeren, aangezien het aan de partij die in het 
ongelijk wordt gesteld, staat een forfaitair bedrag terug te betalen als vergoeding voor de kosten en erelonen van 
advocaten van de partij die in het gelijk is gesteld. De advocaat dient, in het kader van de reglementering over de 
verhaalbaarheid van de erelonen en kosten van een advocaat, niet zelf een bedrag terug te betalen aan de partij 
die in het gelijk is gesteld of aan haar raadsman. De rechter kan bovendien met diverse elementen rekening 
houden, zoals de complexiteit van de zaak. 
 
 A.7.8.  De OBFG is van oordeel dat de bestreden wet diverse tekortkomingen op dezelfde wijze bestraft. 
De Ministerraad betwist niet dat het Belgische positieve recht geen bepalingen kent die aan de advocaten een 
rechtstreekse aansprakelijkheid ten opzichte van derden opleggen, hetgeen discriminerend is. De consument, die 
zijn schuld plots uitgewist ziet, wordt niet beschermd, maar overbeschermd. 
 
 A.7.9.  De OBFG is van oordeel dat in de sanctie is voorzien met een preventief en repressief doel. Het 
buitensporige karakter ervan bevestigt het strafrechtelijke karakter ervan, wat een schending van het beginsel 
« non bis in idem » inhoudt, rekening houdend met de in artikel 15 bedoelde sancties. 
 
 A.7.10.  In zijn memorie van wederantwoord verwees de Ministerraad naar artikel 1376 van het Burgerlijk 
Wetboek om aan te tonen dat bijzondere sanctiemechanismen in het kader van onverschuldigde betalingen op 
algemene wijze kunnen bestaan, met dien verstande dat een specifieke oplossing is gevonden voor de 
schuldvorderingen die verband houden met het verbruik van producten en van diensten. Hij betwist overigens 
niet dat de aan de advocaat toegekende vergoeding evenredig zou zijn met de inzet, tenzij het om een 
burgerrechtelijke sanctie gaat. 
 
 Hij is, ten slotte, van mening dat de burgerrechtelijke sanctie niet als een strafrechtelijke sanctie kan 
worden aangemerkt. De lastgever en de lasthebber kunnen onderling immers de gevolgen van een niet-naleving 
van de bepalingen van de wet bepalen; die wet sluit geen enkele beoordelingsbevoegdheid uit en maakt het 



 15

mogelijk rekening te houden met het feit of de advocaat al dan niet te goeder trouw handelt. Ofschoon het juist is 
dat de wet, door een regeling van schulddelging ten aanzien van de hoofdschuldenaar vast te stellen, een hogere 
last dan de erelonen en de kosten met zich meebrengt, betreft het hier ten slotte twee afzonderlijke oorzaken. 
 
 A.8.1.  De OBFG leidt een derde middel af uit de schending van de artikelen 10, 11, 13 en 23, derde lid, 2°, 
van de Grondwet, afzonderlijk of in onderlinge samenhang of in samenhang met artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens gelezen. Zij doet, enerzijds, gelden dat de in de wet bedoelde erg zware 
vormelijke verplichtingen en de sancties waarmee zij gepaard gaan, de advocaten ertoe zullen brengen hun 
optreden op het gebied van de minnelijke invordering van schulden te beperken of de kostprijs ervan te 
verhogen, wat het recht op toegang tot het gerecht zal belemmeren, en, anderzijds, dat die verplichtingen en 
sancties, door de belemmering die aldus wordt gecreëerd, in de door de wetgever verankerde bescherming een 
aanzienlijke teruggang teweegbrengen, die niet wordt verantwoord door dwingende redenen van algemeen 
belang. 
 
 A.8.2.  De verzoekende partij, die de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
aanvoert, is van mening dat het recht op toegang tot een advocaat een noodzakelijke voorafgaande voorwaarde is 
voor het recht op toegang tot de rechter. De bestreden bepalingen doen dus afbreuk aan de bij artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde rechten. 
 
 A.8.3.  De verzoekende partij, die de arresten nrs. 160/2005 van 26 oktober 2005 en 182/2008 van 
18 december 2008 aanvoert, stelt dat artikel 23 van de Grondwet zich ertegen verzet dat het recht op juridische 
bijstand aanzienlijk wordt ingeperkt zonder dat daarvoor redenen in verband met het algemeen belang bestaan. 
De bestreden bepalingen dreigen hier eveneens het aantal advocaten te beperken die zijn ingeschreven bij het 
bureau voor juridische bijstand, die die materie kunnen beoefenen, terwijl tal van arme rechtzoekenden hun 
schuldvorderingen proberen te innen door de gerechtelijke procedures te vermijden. De bescherming die zij 
genieten, zal dus aanzienlijk achteruitgaan, zonder dat de reden van algemeen belang die is afgeleid uit de 
bescherming van de schuldenaar van een consumptieschuld een motief van algemeen belang vormt die zulks 
verantwoordt. 
 
 A.8.4.  De Ministerraad is van mening dat de naleving van bepaalde vereisten die aan de toegang tot het 
gerecht voorafgaan - zoals, in de toekomst, de echtverklaring van elektronische handtekeningen, de verhoging 
van de posttarieven of het eventueel belasten van het gebruik van de papieren drager -, niet noodzakelijk een 
belemmering van die toegang vormt. Die toegang veronderstelt net dat nuttige inlichtingen aan de schuldenaar 
worden meegedeeld in een ingebrekestelling en die ingebrekestelling moet worden geformaliseerd, beter dan in 
het Burgerlijk Wetboek wordt gedaan. Dergelijke vereisten zijn niet onevenredig, zoals blijkt uit die bedoeld in 
de verordening EG 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. Zij zijn 
elementair en veel minder dwingend dan die welke reeds aan de advocaten worden opgelegd inzake termijnen 
die zijn voorgeschreven op straffe van verval; er valt moeilijk in te zien dat zij dermate sterke verhogingen van 
erelonen zouden verantwoorden dat zij de rechtzoekende ertoe zouden brengen om af te zien van de diensten van 
een advocaat. Het feit dat sommige advocaten optreden in het kader van de juridische bijstand, verantwoordt niet 
dat iedereen kan ontsnappen aan de beoogde sancties : dat optreden berust op een vrije keuze en niets wijst erop 
dat de inning van schuldvorderingen ten laste van de consumenten of de minnelijke invordering van schulden 
een essentieel deel ervan uitmaakt. 
 
 A.8.5.  In haar memorie van antwoord is de OBFG van oordeel dat de Ministerraad niet aantoont dat de 
vermelde « verplichtingen » geen afbreuk doen aan het recht op toegang tot het gerecht, noch dat die 
niet-aangetoonde ontstentenis van belemmering van het recht op toegang tot het gerecht noodzakelijkerwijs zou 
teweegbrengen dat de in de wet van 20 december 2002 vervatte verplichtingen geen afbreuk daaraan doen. De 
Ministerraad beoordeelt de weerslag van de nieuwe verplichtingen niet. 
 
 De negatieve impact van de bestreden wet op de toegang tot het gerecht blijkt ook uit de definitie van het 
begrip « consument » in de bestreden wet : hoewel zij ertoe strekt de inning van handelsvorderingen te regelen, 
lijkt zij eveneens met name van toepassing te zijn op de private schuldvorderingen van verhuurders 
(huurachterstallen) en van verenigingen van mede-eigenaars (achterstallige lasten) en heeft zij dus tot gevolg dat 
de inning van dergelijke schuldvorderingen eveneens wordt belemmerd. Het gaat om belangrijke en frequente 
geschillen. 
 
 De omstandigheid dat de minnelijke invordering weinig zou worden toegepast door het bureau voor 
juridische bijstand, betekent niet dat de wet niet zou kunnen worden afgekeurd. Dat vertegenwoordigt overigens 
2 tot 5 pct. van de dossiers, wat niet onbelangrijk is. 
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 A.8.6.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat een wet die een gelijke 
behandeling van de consumenten verzekert, het recht op toegang tot het gerecht niet belemmert, en kan hij zich 
niet voorstellen dat de advocaten zichzelf een contentieux ontzeggen waarvan de nieuwe formalisering in feite 
geen enkele buitensporige verplichting met zich meebrengt. De vereiste naleving van de wet vormt geen risico 
dat een verhoging van de erelonen verantwoordt en het staat aan de advocaat om aan de cliënt nuttig en 
verstandig advies te geven. 
 
 
 Zaak nr. 4779 
 
 A.9.1.  De OVB leidt een eerste middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 
dan niet in samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, in zoverre de bestreden wet de 
advocaten en de andere personen op wie zij van toepassing is, op identieke wijze behandelt, terwijl er tussen die 
personen een fundamenteel verschil bestaat. Zij verwijst naar het arrest nr. 126/2005 en naar het arrest Wouters 
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (C-309/99) om aan te voeren dat de advocaat een 
bijzondere plaats inneemt in de Belgische grondwettelijke orde en dat de wetgever met dat element rekening 
moet houden. 
 
 A.9.2.  Volgens de OVB tast artikel 38 van de bestreden wet de onafhankelijkheid van de advocaat aan, in 
het bijzonder door hem te onderwerpen aan de in de artikelen 14 en 15 van de wet van 2002 bedoelde sancties; 
die sancties kunnen evenwel worden opgelegd aan de advocaat die de - vage en algemene - voorschriften in de 
artikelen 3 en 6 van die wet niet zou naleven en die voorschriften zullen door een rechter kunnen worden 
geïnterpreteerd op een manier die tegengesteld is aan wat de advocaat zal hebben gemeend te moeten doen om 
de belangen van de schuldeiser te behartigen. De aantasting van de onafhankelijkheid van de advocaat vloeit 
eveneens voort uit het feit dat hij aan de in de wet bedoelde en door een justitiële rechter opgelegde sancties kan 
worden onderworpen, terwijl hij aan een deontologie en aan het toezicht van de Orde van advocaten is 
onderworpen. 
 
 A.9.3.  De OVB is van oordeel dat de bestreden maatregel onevenredig is. Enerzijds, omdat nooit 
misbruiken zijn vermeld die, met betrekking tot de advocaten, zouden verantwoorden dat die maatregel op hen 
wordt toegepast. Anderzijds, omdat die maatregel gevolgen zal hebben die het omgekeerde zijn van de verhoopte 
gevolgen daar hij ertoe zal leiden dat het optreden van de advocaten inzake minnelijke invordering wordt beperkt 
(terwijl het risico van misbruik van hunnentwege het kleinst is) en dat de procedures van gerechtelijke 
invordering toenemen. De onafhankelijkheid van de advocaat wordt eveneens bedreigd door de regeling van de 
in de artikelen 14 en 15 bedoelde sancties aangezien de meeste ervan niet afhankelijk zijn van de schade die zou 
worden berokkend. 
 
 A.9.4.  De OVB voert aan dat artikel 39 van de bestreden wet eveneens het gelijkheidsbeginsel schendt in 
zoverre het zonder enige verantwoording aan de advocaten verplichtingen oplegt die enkel ten aanzien van de 
deurwaarders zijn verantwoord; in de parlementaire voorbereiding van de wet wordt trouwens uitsluitend 
verwezen naar die laatsten, en de wet zelf toont, door te verwijzen naar de dagvaarding en naar het beslag, aan 
dat zij enkel op de deurwaarders betrekking zou moeten hebben aangezien de advocaten niet bevoegd zijn om te 
dagvaarden of om beslag te leggen. 
 
 A.9.5.  De Ministerraad brengt de draagwijdte van de bestreden bepaling in herinnering zoals hij dat in zijn 
antwoorden op het eerste middel in de zaak nr. 4761 en het eerste middel in de zaak nr. 4778 heeft gedaan. Hij 
brengt eveneens in herinnering, met betrekking tot artikel 38 van de bestreden wet, dat de advocaten reeds vóór 
het aannemen van de bestreden wet op grond van de artikelen 14 en 15 van de wet van 2002 konden worden 
gestraft, in geval van niet-nakoming van artikel 3. Zoals hij in de antwoorden op de voormelde middelen erop 
heeft gewezen, streeft de toepassing, op de advocaten, van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 2002 een 
legitiem doel na, vormt ze geen onevenredige maatregel ten aanzien van de nagestreefde doelstelling en leidt ze 
dus niet tot enige schending van het gelijkheidsbeginsel. Hij weerlegt het argument dat is afgeleid uit de 
deontologische verplichtingen die aan de advocaat worden opgelegd door te doen gelden dat de consument geen 
enkel recht daaraan kan ontlenen, dat zij de advocaat niet uitdrukkelijk verbieden om de kosten van minnelijke 
invordering aan de schuldenaar aan te rekenen en dat een advocaat een burgerrechtelijke fout kan begaan die 
hem niet tuchtrechtelijk aansprakelijk stelt. Wat de evenredigheid van de maatregel betreft, voert hij aan dat het 
niet ondenkbaar is dat een advocaat, ondanks de deontologische verplichtingen, misbruik maakt van het gezag 
dat zijn titel bij tal van consumenten geniet. De nieuwe verplichtingen zijn niet van dien aard dat zij diegenen die 
zich tot een advocaat zouden willen richten, ontmoedigen; aldus kan de vereiste van een termijn van vijftien 
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dagen vanaf een ingebrekestelling worden omzeild indien de door de advocaat opgestelde ingebrekestelling door 
de schuldeiser wordt verstuurd. De voorafgaande ingebrekestelling zal niet ertoe leiden dat sneller wordt 
overgegaan tot de gerechtelijke procedure aangezien zij, sedert het arrest van het Hof van Cassatie van 9 april 
1976, een voorafgaande voorwaarde vormt voor het instellen van die procedure en aangezien dat een algemeen 
beginsel vormt. De sanctie is niet onevenredig aangezien zij enkel een toepassing van artikel 1376 van het 
Burgerlijk Wetboek is. 
 
 A.9.6.  Met betrekking tot de bij artikel 39 van de bestreden wet voorgeschreven vermelding merkt de 
Ministerraad op dat de omstandigheid dat enkel de deurwaarders ertoe gemachtigd zouden zijn om te dagvaarden 
en om beslag te leggen, niet volstaat om de relevantie van de in die bepaling bedoelde maatregel weg te nemen 
aangezien de gewone consument, zoals in de parlementaire voorbereiding wordt aangegeven, de precieze 
bevoegdheden van de verschillende actoren van het gerecht vaak niet kent. 
 
 A.9.7.  In haar memorie van antwoord voert de OVB aan dat de deontologische regels die op de advocaten 
van toepassing zijn, waarborgen vormen die het Hof, net zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft 
erkend en die de wetgever eveneens in aanmerking had genomen om de vrijwel volledige uitsluiting, van de 
advocaten, van de wet van 2002 te verantwoorden toen zij werd aangenomen. Vandaag het tegenovergestelde 
beweren is ongegrond. Bovendien berusten die deontologische regels grotendeels op de bekommernis om de 
belangen van de rechtzoekende te beschermen, waarbij de ordes van advocaten, sedert de wijziging van 
artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek, de bevoegdheid hebben om maatregelen daartoe te nemen. 
 
 De OVB merkt op dat de Ministerraad, door erop te wijzen dat de vereiste van een voorafgaande 
ingebrekestelling kan worden omzeild, aantoont dat de bestreden wet overbodig en onevenredig is. Hij verwart 
daarenboven de regel volgens welke een ingebrekestelling in beginsel noodzakelijk is om bepaalde sancties toe 
te passen wanneer een verplichting niet wordt nageleefd, met een regel die niet bestaat volgens welke de 
gerechtelijke invordering door een ingebrekestelling zou moeten worden voorafgegaan : de inleidende 
dagvaarding geldt immers als ingebrekestelling zodat de schuldeiser kan dagvaarden zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, waarbij de gevolgen van de ingebrekestelling zich dan uiteraard pas vanaf de dagvaarding 
voordoen. Deze biedt de voordelen van de voorafgaande ingebrekestelling en vermijdt de nadelen ervan. 
Daarenboven hangt de ingebrekestelling van geen enkele bijzondere vormvereiste af (waarvan bij de bestreden 
wet eveneens onnodig wordt afgeweken) en is het geen dwingende rechtsregel, zodat het mogelijk is 
contractueel ervan af te wijken. Ten slotte worden bepaalde grensoverschrijdende invorderingen geregeld bij 
Europese richtlijnen die rechtstreeks van toepassing zijn in het Belgische recht en die de schuldeisers ertoe 
zullen aanzetten om die procedures aan te wenden in plaats van de schuldenaar in gebreke te stellen. 
 
 De OVB heeft niet aangevoerd dat de toepassing, op de advocaten, van artikel 14, tweede lid, van de wet 
van 2002 een onevenredige maatregel zou zijn, aangezien het om de toepassing van artikel 1376 van het 
Burgerlijk Wetboek en om de theorie van de onverschuldigde betaling gaat. Daarentegen zijn artikel 14, eerste 
lid, door te voorzien in de terugbetaling van een daadwerkelijk verschuldigd bedrag, en artikel 15 onevenredige 
maatregelen. 
 
 A.9.8.  Wat artikel 39 van de bestreden wet betreft, is de OVB van oordeel dat de Ministerraad niet kan 
worden gevolgd wanneer hij een risico van verwarring bij de consument aanvoert, aangezien dat erop neerkomt 
dat wordt aangenomen dat hij dermate dom is dat hij, terwijl hij per definitie bekwaam wordt geacht om 
contracten te sluiten, niet het onderscheid zou kunnen maken tussen de brief van een advocaat en een 
gedinginleidende akte; zelfs zonder de bij artikel 6 vereiste belachelijke vermelding zal de brief door de 
gemiddelde consument niet als de inleiding van een gerechtelijke procedure worden beschouwd. En de 
consument die dat niet zou begrijpen, zal dat evenmin begrijpen indien de brief die vermelding wel bevat. 
 
 A.9.9.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat artikel 6 van de wet van 
2002 en de sancties die ermee verband houden, de onafhankelijkheid van de advocaat waarborgen die, als 
« eerste rechter van de zaak », zijn rol versterkt ziet door de dreiging met sancties : in plaats van zich aan te 
sluiten bij de misschien onjuiste mening van de cliënt, dient hij ze voortaan te controleren alvorens op te treden 
ten aanzien van de schuldenaar. Bij artikel 6 worden trouwens slechts enkele bijkomstige verplichtingen 
toegevoegd die de gangbare praktijk nauwelijks wijzigen, aangezien artikel 3 van de wet reeds vóór de wijziging 
van 2009 op de advocaten van toepassing was, wat het daarenboven niet mogelijk maakt aan te voeren dat de 
wetgever intussen van mening zou zijn veranderd. Noch de deontologische regels, noch artikel 495 van het 
Gerechtelijk Wetboek volstaan om te waarborgen dat geen enkel misbruik zal worden gepleegd. 
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 Niets maakt het ten slotte mogelijk aan te voeren dat de bestreden wet ertoe zou leiden dat minder vaak een 
beroep op de advocaten zou worden gedaan, aangezien die wet voornamelijk verplichtingen oplegt die geen last 
voor de cliënt vormen; de verplichtingen die wel een last zouden vormen, kunnen gemakkelijk worden 
vermeden, aangezien de advocaat de cliënt op nuttige wijze kan informeren en voor hem, volgens de reeds 
gangbare praktijk, een brief kan opstellen die de schuldeiser zelf aan de schuldenaar zal richten. Een door de 
advocaat opgestelde brief kan vermijden dat een gerechtelijke procedure wordt ingesteld en de voorzichtige 
advocaat zal de eventuele dagvaarding doen voorafgaan door een ingebrekestelling. 
 
 De in artikel 14 van de wet van 2002 bedoelde sanctie is ongetwijfeld een zware sanctie maar zij is niet van 
toepassing wanneer de fout berust op een kennelijke vergissing die de consument niet benadeelt. 
 
 A.10.1.  De OVB leidt een tweede middel af uit de schending van de artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 2°, 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 49 van het EG-Verdrag, thans artikel 56 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Zij doet gelden dat de schuldeisers op 
discriminerende wijze worden behandeld naargelang zij zich al dan niet op het fundamentele recht op bijstand 
van een advocaat baseren. 
 
 A.10.2.  Volgens de OVB verzet artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet zich ertegen dat een 
rechtzoekende wordt gediscrimineerd omdat hij een beroep doet op de diensten van een advocaat en dat de 
wetgever de bestaande mogelijkheden van juridische bijstand beperkt. Bij artikel 6 van de wet worden voortaan 
evenwel verplichtingen aan de advocaat opgelegd die de schuldeiser kunnen benadelen die zelf niet over de 
toereikende juridische middelen beschikt om zich niet tot een advocaat te moeten wenden. Hetzelfde geldt voor 
de sancties die de niet-naleving van die verplichtingen beteugelen en die discriminatie tussen schuldeisers treft 
uiteraard ook de advocaten. De omstandigheid dat de schuldeiser zich in dezelfde nadelige situatie zou bevinden 
indien hij zich tot een andere persoon dan een advocaat zou richten, is irrelevant, wegens het fundamentele 
verschil dat in onze grondwettelijke orde bestaat tussen de advocaat en de andere beroepen die de invordering 
van schulden verrichten en wegens de bijzondere waarborgen die de uitoefening van het beroep van advocaat 
omgeven. 
 
 Dat verschil in behandeling is onverantwoord aangezien niet valt in te zien in welk opzicht de rechten van 
de schuldenaar zouden worden bedreigd door een ingebrekestelling die uitgaat van een advocaat en onregelmatig 
naar de vorm is, terwijl de ingebrekestelling door de schuldeiser zelf niet aan de in de bestreden wet vastgestelde 
vormvereisten moet voldoen en terwijl het eveneens mogelijk is een procedure rechtstreeks voor de rechter in te 
stellen zonder ingebrekestelling. De bestreden bepalingen zullen daarenboven een effect hebben dat het 
omgekeerde is van het verhoopte effect, aangezien de plichtsgetrouwe advocaat, die door een schuldeiser wordt 
geraadpleegd, niet het risico zal nemen om een procedure van minnelijke invordering in te stellen : hij zal de 
schuldenaar rechtstreeks dagvaarden en de mogelijkheid onderzoeken om een uitvoerbare titel te verkrijgen op 
grond van de verordening nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 daar 
waar zij van toepassing is; de schuldeiser zal daarentegen de dagvaardingskosten voor de nationale geschillen 
waarop die richtlijn nog niet van toepassing is, moeten betalen. 
 
 A.10.3.  De bestreden bepalingen doen, volgens de OVB, eveneens afbreuk aan het bij artikel 49 van het 
EG-Verdrag (thans artikel 56 van het VWEU) gewaarborgde vrije verkeer van diensten, aangezien de Belgische 
advocaat die een procedure van minnelijk invordering van schulden instelt tegen een schuldenaar die zich in een 
andere EU-lidstaat bevindt, zich zal moeten conformeren aan andere bepalingen dan die welke de uitoefening 
van zijn beroep of de verhoudingen tussen de schuldeiser en de schuldenaar regelen, en het risico zal lopen te 
worden bestraft op grond van de artikelen 14 en 15 van de wet van 2002. Die discriminatie treft eveneens de 
cliënten van de advocaten en kan niet worden verantwoord door het grensoverschrijdende karakter van het 
geschil, precies wegens het beginsel van het vrije verkeer van goederen. 
 
 A.10.4.  De Ministerraad merkt op dat de wet de ondernemingen die over hun eigen juridische dienst 
beschikken, die welke niet daarover beschikken en de natuurlijke personen op voet van gelijkheid behandelt. 
Indien de schuldeiser zelf een ingebrekestelling verstuurt - al dan niet opgesteld door een advocaat -, is artikel 6 
van de wet van 2002 niet van toepassing. Er kan geen sprake zijn van discriminatie, noch van een beperking van 
de toegang tot de juridische bijstand, aangezien de schuldeiser de bijstand van de advocaat kan vragen alvorens 
zelf de ingebrekestelling naar de schuldenaar te versturen. Daarbij gaat het niet erom de wet te omzeilen, 
aangezien zij berust op de bekommernis om de verwarring te vermijden die voortvloeit uit een optreden van 
gerechtelijke tussenpersonen; indien de ingebrekestelling uitgaat van de schuldeiser zelf, bestaat dat risico 
evenwel niet. De termijn van vijftien dagen brengt geen nadeel voor de schuldeiser met zich mee aangezien die 
verplichting niet belet dat bewarende maatregelen (zoals een bewarend beslag) worden genomen; de andere 
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verplichtingen hebben enkel betrekking op de advocaat. Die nieuwe formaliteiten zijn een gangbare praktijk bij 
de advocaten of vormen geenszins onoverkomelijke moeilijkheden en zij benadelen de schuldeiser dus niet die 
perfect kan optreden vóór de ingebrekestelling, bijvoorbeeld door telefonisch navraag te doen naar de redenen 
voor het niet betalen van de schuld. Indien de schuldeiser zelf optreedt, bestaat geen enkel risico van verwarring 
bij de schuldenaar die, bijgevolg, de in de wet bedoelde beschermingsmaatregelen niet dient te genieten. 
 
 A.10.5.  De Ministerraad weerlegt het argument dat is afgeleid uit artikel 49 van het EG-Verdrag (thans 
artikel 56 van het VWEU) door te doen gelden dat die bepaling vereist dat de Belgische advocaat die zou 
overgaan tot een minnelijke invordering in een ander land van de Unie, aan dezelfde regels wordt onderworpen 
als de advocaat die in dat land gevestigd is, en omgekeerd. 
 
 A.10.6.  In haar memorie van antwoord is de OVB opnieuw van mening dat indien de wet kan worden 
omzeild, de overbodigheid ervan is aangetoond. Zij is van mening dat de Ministerraad de in het verzoekschrift 
aangeklaagde nadelen niet ontkent en voegt eraan toe dat de advocaat de gegevens van de oorspronkelijke 
schuldeiser niet kan of mag doorgeven, die dat trouwens niet hoeft te doen indien hij zelf optreedt. Bovendien 
vergeet de Ministerraad de in de wet bedoelde draconische sancties en antwoordt hij niet op het argument dat is 
afgeleid uit de discriminatie tussen schuldeisers naargelang zij zelf optreden of een beroep doen op een advocaat. 
 
 A.10.7.  Volgens de OVB kan een maatregel, naar luid van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, het in artikel 49 van het EG-Verdrag (thans artikel 56 van het VWEU) bedoelde vrije verkeer 
van diensten aantasten zonder discriminerend te zijn. De Ministerraad toont niet aan dat de bestreden maatregel 
zou beantwoorden aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 46 (thans artikel 52 van het VWEU), waaronder kan 
worden afgeweken van de vereisten van artikel 49, ook wanneer een dienstverrichter die in België is gevestigd, 
in België optreedt voor rekening van een cliënt die in een andere lidstaat is gevestigd. Met betrekking tot de 
Belgische advocaten verzoekt de OVB het Hof om de interpretatie van de Ministerraad te bevestigen volgens 
welke de bestreden wet niet van toepassing zou zijn op de door Belgische advocaten in andere lidstaten verrichte 
invorderingen. Indien de bestreden bepalingen niet van toepassing zijn op de in België gevestigde advocaten die 
invorderingen verrichten in andere lidstaten en indien zij, gezien het Europese recht, niet kunnen worden 
toegepast op advocaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd en die een invordering in België verrichten, noch 
op advocaten die in België zijn gevestigd en die een invordering in België verrichten voor rekening van een 
cliënt die in een andere lidstaat is gevestigd, is het in strijd met de artikelen 10 en 11 om die bepalingen toe te 
passen op de in België gevestigde advocaten die een invordering in België verrichten voor rekening van een 
cliënt die in België is gevestigd, waarbij het er immers weinig toe doet in welk land de cliënt is gevestigd, 
aangezien beide situaties identiek zijn ten aanzien van de doelstelling van de wet. 
 
 A.10.8.  De OVB voert aan dat de bekommernis om de consument te beschermen toelaatbaar dient te zijn 
ten aanzien van het Europese recht. Het Hof van Justitie vereist in dat verband dat concreet zou worden 
aangetoond dat de maatregel effectief noodzakelijk was om die doelstelling te verwezenlijken, hetgeen de 
Ministerraad niet doet. Indien twijfel bestaat over de overeenstemming van de bestreden bepalingen met het 
Europese recht, dient aan het Hof van Justitie een vraag te worden gesteld over de interpretatie van artikel 49 van 
het EG-Verdrag, in samenhang gelezen met artikel 46 (thans de artikelen 56 en 52 van het VWEU) ervan. 
 
 A.10.9.  In zijn memorie van wederantwoord voegt de Ministerraad daaraan toe dat, aangezien die 
aangelegenheid niet het voorwerp van harmonisatiemaatregelen op Europees niveau heeft uitgemaakt, de 
lidstaten over hun eigen reglementering beschikken. Alle in de wet van 2002 bedoelde activiteiten van 
invordering moeten overeenkomstig die wet worden uitgeoefend, ongeacht of de beroepsbeoefenaars die ze 
verrichten in België of in een andere lidstaat zijn gevestigd : elke consument die in België is gevestigd, wordt bij 
de wet beschermd. De buitenlandse schuldeiser die zich tot een Belgische advocaat richt om een schuld in te 
vorderen ten laste van een schuldenaar die in België is gevestigd, zal dus niet worden benadeeld ten opzichte van 
diegene die zich tot een buitenlandse advocaat zou wenden, aangezien de advocaten zich, in beide gevallen, aan 
de verplichtingen van de Belgische wet moeten conformeren. Er kan dus geen belemmering van het vrije verkeer 
van diensten bestaan. 
 
 A.11.1.  De OVB leidt een derde middel af uit de schending van de artikelen 12, tweede en veertiende lid, 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens. 
 
 A.11.2.  Enerzijds doet zij gelden dat artikel 3, § 1 en § 2, tweede, derde, vierde, zesde, achtste en negende 
streepje, van de wet van 2002, dat voorziet in verplichtingen waarvan de niet-naleving wordt bestraft met 
geldboetes van 26 tot 50 000 euro krachtens artikel 15 van die wet, dat bij artikel 38 van de bestreden wet op de 
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advocaten van toepassing is gemaakt, niet voldoet aan de vereisten van het legaliteitsbeginsel aangezien de 
bewoordingen ervan te vaag zijn en het de rechtsonderhorige niet mogelijk maken om met zekerheid te weten of 
zijn gedraging al dan niet voldoet aan de in die bepalingen geformuleerde vereisten. Inzake belaging is artikel 3, 
§ 1 en § 2, negende streepje, veel vager dan artikel 442bis van het Strafwetboek en bevat het niet de waarborgen 
op grond waarvan het Hof in zijn arrest nr. 71/2006 dat artikel 442bis wel grondwetsconform kon achten. 
 
 A.11.3.  Anderzijds doet zij gelden dat de verplichting tot terugbetaling die krachtens artikel 38 van de 
bestreden wet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 14, eerste lid, van de wet van 2002, aan de advocaat 
wordt opgelegd, een sanctie is die van toepassing is wanneer de vergissing niet aan de advocaat te wijten is of 
geen kennelijke vergissing is, zelfs indien de rechten van de consument niet worden geschaad, alsook wanneer 
de vergissing, zelfs indien het een kennelijke vergissing was, de rechten van de consument heeft geschaad. Het 
betreft dus een sanctie die, hoewel zij als burgerrechtelijk wordt aangemerkt, het karakter van een straf heeft en 
dient te voldoen aan de vereisten van artikel 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aangezien die vereisten worden opgelegd aan alle sancties van 
welke aard ook, zelfs indien een particulier baat erbij heeft. 
 
 A.11.4.  De Ministerraad brengt in herinnering dat artikel 3 van de wet van 2002 reeds op de advocaten van 
toepassing was. Hij merkt op dat de verzoekende partij niet aangeeft in welk opzicht de strafbaarstellingen 
onduidelijk zouden zijn, behalve met betrekking tot de belaging. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 2002 blijkt evenwel dat dat begrip moet worden begrepen in de zin van artikel 442bis van het Strafwetboek. 
 
 De bij artikel 14 opgelegde sanctie vormt geen strafrechtelijke sanctie aangezien zij niet ertoe strekt het 
algemeen belang te vrijwaren, maar wel een burgerrechtelijke sanctie aangezien zij ertoe strekt de schuldenaar te 
vergoeden naar wie een onregelmatige ingebrekestelling zou zijn gestuurd. Daarenboven worden de bedragen 
terugbetaald aan de consument en niet toegewezen aan de overheid. De aan de strafrechtelijke sancties 
verbonden vereisten van rechtszekerheid en evenredigheid zijn dus niet relevant. 
 
 A.11.5.  In haar memorie van antwoord voert de OVB aan dat artikel 14, eerste lid, niet op de advocaten 
van toepassing was vóór het aannemen van de bestreden wet. De interpretatie van de Ministerraad volgens welke 
de beoogde sanctie enkel van toepassing zou zijn wanneer de consument daadwerkelijk schade lijdt, komt erop 
neer dat aan de bestreden bepaling een beperking wordt toegevoegd die zij niet bevat. Artikel 14, eerste lid, 
wordt net bekritiseerd omdat het aan de rechtsbeoefenaar een zwaardere sanctie oplegt dan de door zijn schuld 
veroorzaakte schade; indien het enkel erom ging deze te vergoeden, zou die bepaling overbodig zijn. Het 
argument dat is afgeleid uit de rechtsplegingsvergoeding, is gebrekkig : deze vergoeding wordt ten laste gelegd 
van de partij die wordt afgewezen en houdt verband met de mate waarin zij wordt afgewezen, terwijl de in 
artikel 14, § 1, bedoelde vergoeding ten laste wordt gelegd van de partij die een subjectief recht (haar 
schuldvordering) kan aanvoeren maar die desalniettemin een sanctie opgelegd krijgt die bestaat uit een 
verbeurdverklaring van al wat door de uitoefening van dat recht aan opbrengsten kon worden verkregen; de 
lastgever kan in dat verband niet worden onderscheiden van de lasthebber. Ten slotte, indien een 
burgerrechtelijke sanctie een strafrechtelijke sanctie vormt wegens het repressieve karakter ervan, dienen de 
beginselen die op de laatste sanctie van toepassing zijn, zoals het legaliteitsbeginsel, op de eerste te worden 
toegepast. 
 
 A.12.1.  De OVB leidt een vierde middel af uit de schending van de artikelen 12, tweede en veertiende lid, 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens. 
 
 A.12.2.  De OVB, die het inzake belaging gewezen arrest nr. 71/2006 aanvoert, doet gelden dat artikel 38 
van de bestreden wet, in samenhang gelezen met artikel 15 ervan, de Grondwet schendt, in zoverre het voor 
specifieke gevallen in een strengere sanctie voorziet dan voor de gewone gevallen terwijl het in het specifieke 
geval vereiste morele bestanddeel niet strikter wordt verduidelijkt of zelfs identiek is aan dat wat in de gewone 
gevallen is vereist. Uit de vergelijking van artikel 15 (in samenhang gelezen met artikel 3 van de wet van 2002) 
met artikel 442bis van het Strafwetboek blijkt een klaarblijkelijke ontstentenis van evenredigheid : geen enkel 
bijzonder moreel bestanddeel wordt bij artikel 3 vereist en de in artikel 442bis bedoelde straf mag niet meer dan 
300 euro bedragen, terwijl de in artikel 15 bedoelde straf 50 000 euro kan bedragen. 
 
 A.12.3.  De Ministerraad brengt in herinnering dat artikel 3 van de wet van 2002 zelfs vóór het aannemen 
van de bestreden wet op de advocaten van toepassing was. Hij voert aan dat de sanctie, rekening houdend met de 
nagestreefde doelstelling, niet kennelijk onredelijk is en duidelijk berust op een belangenafweging tussen de 
bescherming van de consument en de naleving van vrij eenvoudige vereisten die aan de advocaten en de 
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deurwaarders worden opgelegd. De wet voorziet in maximum- en minimumstraffen, wat het risico van 
onevenredigheid neutraliseert. 
 
 A.13.1.  De OVB leidt een vijfde middel af uit de schending van de artikelen 10 en 11, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet en met artikel 7 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 A.13.2.  Zij doet gelden dat de in artikel 14, eerste lid, van de wet van 2002 bedoelde terugbetaling niet de 
teruggave van een onverschuldigd bedrag vormt maar wel een repressieve sanctie ten belope van het bedrag van 
de schuldvordering. Zij is van toepassing in de gevallen die in de uiteenzettingen van het derde middel zijn 
aangegeven en brengt een discriminatie teweeg tussen de schuldeisers op wie artikel 14 van de wet van 2002 van 
toepassing is en de schuldeisers en hun vertegenwoordigers die hun rechten uitoefenen op een wijze die inbreuk 
maakt op het privéleven of op de waardigheid van de schuldenaar en die enkel aansprakelijk zijn voor de schade 
die zij teweegbrengen (artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek) of voor hun contractuele verbintenissen 
(artikelen 1134, 1146 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Artikel 14, eerste lid, is discriminerend in 
zoverre de sanctie die erin is voorzien, van toepassing is ongeacht of de schuldenaar al dan niet schade heeft 
geleden; indien er schade is, zal de vergoeding ervan niet ermee in verhouding zijn aangezien zij zal bestaan in 
het bedrag dat is betaald en dat wel degelijk verschuldigd was. De discriminatie vloeit eveneens voort uit het feit 
dat in artikel 14 geen onderscheid wordt gemaakt naargelang de inbreuk te goeder trouw, door nalatigheid of 
opzettelijk is begaan. 
 
 A.13.3.  Volgens de OVB wijkt de in het geding zijnde sanctie af van het gemeen recht en vereist het arrest 
nr. 53/98 van het Hof, met betrekking tot het evenredige karakter van de schadevergoeding ten opzichte van de 
schade, dat de afwijking van het gemeen recht wordt verantwoord door een uitzonderlijk gevaar met een 
aanhoudend karakter. Niets dergelijks is te dezen aangetoond en daarvan kan zelfs geen sprake zijn met 
betrekking tot de advocaten, wegens de regels waaraan zij zijn onderworpen. De onevenredigheid vloeit 
eveneens voort uit het feit dat de sanctie, krachtens artikel 14, eerste en tweede lid, van de wet van 2002, 
zwaarder is wanneer het bedrag aan de schuldeiser verschuldigd was dan wanneer het betaalde bedrag niet 
verschuldigd was. 
 
 A.13.4.  De Ministerraad doet gelden dat de in het geding zijnde sanctie niet de schuldeisers treft maar de 
personen die de minnelijke invordering van schulden verrichten. Indien de verzoekende partij het verschil in 
behandeling beoogt tussen de schuldeisers die zelf tot de minnelijke invordering overgaan en de personen die de 
activiteit van minnelijke invordering verrichten (waarbij enkel de laatstgenoemden aan artikel 14 van de wet van 
2002 zijn onderworpen), kan er geen sprake zijn van discriminatie aangezien het om twee verschillende 
categorieën van personen gaat, waarbij de laatstgenoemde beroepshalve en voor rekening van derden optreedt. 
Er wordt evenmin gediscrimineerd doordat de sanctie zou worden opgelegd ongeacht of de schuldenaar al dan 
niet schade heeft geleden : alle personen die de minnelijke invordering van schulden verrichten, worden immers 
op voet van gelijkheid behandeld. Het handelen te goeder trouw dat door de verzoekende partij ter sprake wordt 
gebracht, staat synoniem met de kennelijke vergissing waarnaar in artikel 14, § 1, van de wet van 2002 wordt 
verwezen, zodat niet kan worden aangevoerd dat de wet diegenen die de wet opzettelijk, door nalatigheid of te 
goeder trouw zouden overtreden, op dezelfde wijze zou behandelen. 
 
 Ten slotte is over de evenredigheid van de sanctie lang gedebatteerd tijdens de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 2002, rekening houdend met hetgeen in artikel 86 van de wet op het consumentenkrediet was 
voorzien. Er werd opgemerkt dat, aangezien de rechter dient na te gaan of de rechten van de schuldenaar al dan 
niet waren geschaad, de sanctie niet als een automatisch en onevenredig strafbeding kon worden beschouwd. 
Daarenboven werden de in het geding zijnde vereisten aangepast aan de aard van het contentieux van de 
minnelijke invordering van schulden : de formaliteiten die ertoe strekken de consument te beschermen, zijn vrij 
eenvoudig na te leven indien ze worden vergeleken met die welke aan de advocaten zijn opgelegd, terwijl de 
niet-naleving ervan een ernstig nadeel voor de consument kan teweegbrengen. 
 
 A.13.5.  In haar memorie van antwoord verwijst de OVB naar haar antwoord met betrekking tot het derde 
middel. Indien de bestreden bepaling in die zin kon worden geïnterpreteerd dat zij enkel in een sanctie voorziet 
wanneer de consument schade heeft geleden, zou zij de Grondwet niet schenden; maar zo niet is zij 
discriminerend in zoverre zij aan de advocaat een sanctie oplegt die niet in verhouding staat tot de schade, zowel 
wanneer de consument zijn schuld betaalt en geen schade heeft geleden als wanneer hij zijn schuld betaalt maar 
door de fout van de advocaat schade lijdt. 
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 A.13.6.  In zijn memorie van wederantwoord voert de Ministerraad aan dat er geen discriminatie bestaat 
naargelang de schuldenaar al dan niet schade heeft geleden, aangezien de betaalde bedragen hem in beide 
gevallen kunnen worden terugbetaald. Indien schade is geleden, kan hij op grond van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek worden vergoed. Artikel 14 van de wet van 2002 is dus niet overbodig, aangezien het bewijs 
van de schade niet is vereist om de terugbetaling van de betaalde bedragen te verkrijgen, maar wel om te worden 
vergoed. 
 
 A.14.1.  De OVB leidt een zesde middel af uit de schending van artikel 30 van de Grondwet, in zoverre bij 
artikel 39 van de wet een artikel 6, § 2, 6°, in de wet van 2002 wordt ingevoegd dat in een verplichte vermelding 
in de ingebrekestellingen voorziet. Aan die bepaling kan enkel worden voldaan indien de ingebrekestelling wordt 
opgesteld in de taal van de wet of, op zijn minst, een in die taal opgestelde tekst bevat. Zij is dus in strijd met 
artikel 30 van de Grondwet dat de vrijheid van het gebruik van de talen waarborgt, behalve met betrekking tot de 
handelingen van het openbaar gezag en de gerechtelijke aangelegenheden, waartoe de door een advocaat 
opgestelde verzoeken tot minnelijke invordering niet behoren. 
 
 A.14.2.  De Ministerraad voert aan dat de ingebrekestelling uiteraard kan worden opgesteld in de taal die 
wordt gekozen door de persoon die de activiteit van minnelijke invordering van schulden verricht. Het volstaat 
dat de in de wet bedoelde vermelding in een van de landstalen daarin voorkomt, aangezien de auteur overigens 
vrij is een vertaling erbij te voegen. 
 
 A.14.3.  In haar memorie van antwoord voert de OVB aan dat het middel gegrond is indien de ruime 
interpretatie van de Ministerraad niet wordt aanvaard. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het onderwerp van de beroepen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 vorderen de vernietiging van de 

artikelen 38 en 39 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009, die de artikelen 2, §§ 1 

en 2, en 6, § 2, van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van 

schulden van de consument wijzigen, alsook de vernietiging van de artikelen 14 en 15 van die 

laatste wet. 

 

 B.1.2.  De artikelen 14 en 15 van de wet van 20 december 2002 hebben, ingevolge de 

bestreden bepalingen, een ruimer toepassingsgebied dan vóór de inwerkingtreding van de wet 

van 27 maart 2009. Zij werden evenwel niet bij die wet gewijzigd. Het beroep is niet 

ontvankelijk met betrekking tot die artikelen, aangezien het niet is ingesteld binnen de bij 

artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

voorgeschreven termijn van zes maanden, die een aanvang nam op 29 januari 2003, datum 

waarop de wet van 20 december 2002 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. Het staat 

evenwel aan het Hof om, in voorkomend geval, rekening te houden met de regels waarin zij 
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voorzien teneinde de draagwijdte en de gevolgen van de bepalingen die op rechtsgeldige 

wijze aan zijn toetsing worden onderworpen, te beoordelen. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de beroepen 

 

 B.2.1.  De Ministerraad betwist de ontvankelijkheid van het beroep dat door bepaalde 

verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 is ingesteld, aangezien de enen hun activiteit in de 

vorm van een bvba verrichten zonder de beslissing van het bevoegde orgaan met betrekking 

tot het instellen van het beroep te hebben voorgelegd, en aangezien de anderen niet hebben 

aangegeven of zij hun activiteit van advocaat uitoefenden als natuurlijke persoon of als 

rechtspersoon, in welk geval een beslissing van het bevoegde orgaan eveneens zou moeten 

worden voorgelegd. 

 

 B.2.2.  Aangezien de verzoekende partijen hun hoedanigheid van advocaat aanvoeren en 

aantonen om te doen blijken van hun belang om in rechte te treden, is de wijze waarop zij hun 

beroepsactiviteit uitoefenen, rekening houdend met het onderwerp van het beroep tot 

vernietiging, van geen belang en is het niet noodzakelijk om na te gaan of zij die 

beroepsactiviteit in de vorm van een bvba uitoefenen dan wel of het bevoegde orgaan van de 

bvba heeft besloten om het beroep tot vernietiging in te stellen. 

 

 B.2.3.  De Ministerraad vraagt zich af of het in de zaak nr. 4779 ingediende 

verzoekschrift ontvankelijk is in zoverre het door een andere persoon dan de raadsman van de 

verzoekende partij is ondertekend. 

 

 B.2.4.  Uit de elementen die het Hof vermag in aanmerking te nemen, blijkt dat de 

persoon die het verzoekschrift tot vernietiging heeft ondertekend, advocaat is en medewerker 

van het advocatenkantoor waarvan de raadsman van de verzoekende partij deel uitmaakt. Die 

handtekening is niet van dien aard dat zij het mogelijk maakt te oordelen dat het 

verzoekschrift niet aan de bij artikel 5 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof vastgestelde vereisten zou beantwoorden. 
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 Ten gronde 

 

 B.3.1.  De artikelen 38 en 39 van de wet van 27 maart 2009 bepalen : 

 

 « Art. 38.  In artikel 2 van de wet van 20 december 2002 met betrekking tot de minnelijke 
invordering van schulden van de consument, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  In § 1, 2°, worden de woorden ‘ met uitzondering van de minnelijke invordering van 
schulden gedaan door een advocaat of een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk 
mandataris in de uitoefening van zijn beroep of ambt ’ geschrapt; 
 
 2°  § 2 wordt vervangen als volgt : 
 
 ‘ § 2.  De artikelen 4, 8 tot 13 en 16 zijn niet van toepassing op de minnelijke invordering 
van schulden gedaan door een advocaat of een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk 
mandataris in de uitoefening van zijn beroep of ambt. ’. 
 
 Art. 39.  Artikel 6, § 2, van dezelfde wet wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, 
luidende : 
 
 ‘ 6°  ingeval de invordering gebeurt door een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een 
gerechtelijke mandataris wordt volgende tekst in een afzonderlijke alinea toegevoegd, in het 
vet gedrukt en in een ander lettertype : 
 
 “ Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering 
(dagvaarding voor de rechtbank of beslag). ” ’ ». 
 

 B.3.2.  De aldus gewijzigde artikelen 2 en 6 van de voormelde wet van 20 december 2002 

bepalen voortaan : 

 

 « Art. 2. § 1.  Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 
 
 1°  minnelijke invordering van schulden : iedere handeling of praktijk die tot doel heeft 
de schuldenaar ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen, buiten iedere invordering 
op grond van een uitvoerbare titel om; 
 
 2°  activiteit van minnelijke invordering van schulden : de, zelfs bijkomstige, 
beroepsactiviteit van iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die bestaat in het minnelijk 
invorderen van onbetaalde schulden voor andermans rekening zonder te hebben bijgedragen 
tot het sluiten van de onderliggende overeenkomst, dan wel het minnelijk invorderen van 
tegen betaling overgenomen schulden; 
 
 3°  consument : elke natuurlijke persoon die schulden heeft die vreemd zijn aan zijn 
handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteit; 
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 4°  onderliggende overeenkomst : de overeenkomst die tot het ontstaan van de 
schuldvordering op de consument leidde. 
 
 § 2.  De artikelen 4, 8 tot 13 en 16 zijn niet van toepassing op de minnelijke invordering 
van schulden gedaan door een advocaat of een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk 
mandataris in de uitoefening van zijn beroep of ambt. 
 
 § 3.  Deze wet is van toepassing op de minnelijke invordering van schulden en op de 
activiteit van minnelijke invordering van schulden van de consument ». 
 
 « Art. 6. § 1.  Elke minnelijke invordering van een schuld dient te starten met een 
schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de consument. 
 
 Deze ingebrekestelling dient op een volledige en ondubbelzinnige wijze alle gegevens 
omtrent de schuldvordering te omvatten. Zij dient minstens de gegevens, opgesomd in § 2, te 
bevatten, en er kan maar tot andere invorderingstechnieken worden overgegaan na afloop van 
de in § 3 vastgestelde termijn. 
 
 § 2.  In deze ingebrekestelling komen minstens de volgende gegevens voor : 
 
 1°  de identiteit, het adres, het telefoonnummer en de hoedanigheid van de 
oorspronkelijke schuldeiser; 
 
 2°  de naam of benaming, het adres en, desgevallend, het ondernemingsnummer van de 
persoon die tot minnelijke invordering overgaat evenals de gegevens van het bevoegd 
toezichthoudend bestuur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & 
Energie; 
 
 3°  een duidelijke beschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan; 
 
 4°  een duidelijke beschrijving en verantwoording van de bedragen die van de 
schuldenaar geëist worden, met inbegrip van de geëiste schadevergoedingen en 
nalatigheidsinteresten; 
 
 5°  de vermelding dat, bij afwezigheid van reactie van de schuldenaar binnen de in § 3 
gestelde termijn, de schuldenaar tot andere maatregelen tot invordering kan overgaan; 
 
 6°  ingeval de invordering gebeurt door een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een 
gerechtelijke mandataris wordt volgende tekst in een afzonderlijke alinea toegevoegd, in het 
vet gedrukt en in een ander lettertype : 
 
 ‘ Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering 
(dagvaarding voor de rechtbank of beslag). ’. 
 
 § 3.  De ingebrekestelling vermeldt een termijn waarbinnen de schuldenaar aan de 
vordering kan voldoen zonder dat er bijkomende maatregelen ter invordering mogen worden 
genomen. Deze termijn bedraagt ten minste vijftien dagen, en vangt aan op de datum waarop 
de schriftelijke aanmaning wordt opgestuurd ». 
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 Met betrekking tot de categorieën van personen op wie de wet van toepassing is 

 

 B.4.1.  De verzoekende partijen doen gelden dat de bestreden bepalingen, door de wet 

van 20 december 2002 op de advocaten van toepassing te maken, een gelijkheid van 

behandeling teweegbrengen die in strijd is met de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, tussen de advocaten, enerzijds, en de 

gerechtsdeurwaarders en de incassobureaus, anderzijds, terwijl beiden zich in verschillende 

situaties bevinden (eerste middel in de zaken nrs. 4761, 4778 en 4779). 

 

 Zij voeren aan dat de redenen waarom de incassobureaus in 2002 en de 

gerechtsdeurwaarders in 2009 aan de wet van 20 december 2002 zijn onderworpen, niet 

volstaan om te verantwoorden dat de advocaten eveneens eraan zouden worden 

onderworpen : de wetgever heeft immers een einde willen maken aan misbruiken die 

voortvloeien uit gedragingen van belaging, door de betrokkenen, waarvan de schuldenaars het 

slachtoffer konden zijn, uit de kosten van minnelijke invordering die de gerechtsdeurwaarders 

zouden aanrekenen terwijl de incassobureaus niet daartoe waren gemachtigd en uit de 

verwarring die kan toeslaan bij de schuldenaars die, wanneer ze met een gerechtsdeurwaarder 

worden geconfronteerd, zouden kunnen denken dat het om de tenuitvoerlegging van een 

vonnis en niet om een minnelijke invordering gaat, terwijl geen van die elementen naar voren 

wordt gebracht om aan te tonen dat dergelijke misbruiken zouden zijn vastgesteld met 

betrekking tot de advocaten. De laatstgenoemden versturen trouwens geen gerechtelijke 

aanmaningen en innen geen invorderingskosten voor de minnelijke aanmaningen die zij 

versturen. 

 

 B.4.2.  De wet van 20 december 2002 regelt de handelingen of praktijken die tot doel 

hebben de schuldenaar ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen, buiten iedere 

invordering op grond van een uitvoerbare titel om; zij heeft betrekking op de, zelfs 

bijkomstige, beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die bestaat in het 

minnelijk invorderen, voor andermans rekening, van onbetaalde schulden van een 

consument-natuurlijke persoon (artikel 2). Zij verbiedt iedere gedraging of praktijk die het 

privéleven van de consument schendt of hem kan misleiden, alsook iedere gedraging of 

praktijk die een inbreuk maakt op zijn menselijke waardigheid (artikel 3). Zij verbiedt 

eveneens om enige andere vergoeding te vragen dan de overeengekomen bedragen in de 

overeenkomst die aan de oorsprong van de schuld ligt, in geval van niet-naleving van de 
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contractuele verbintenissen (artikel 5). Zij legt een schriftelijke ingebrekestelling op waarvan 

zij de inhoud vaststelt (artikel 6) en voorziet in burgerrechtelijke (artikel 14), strafrechtelijke 

(artikel 15) en administratieve sancties (artikel 16), waarbij die laatste sancties evenwel enkel 

betrekking hebben op andere personen dan de advocaat, de ministeriële ambtenaar of de 

gerechtelijke mandataris in de uitoefening van zijn beroep of zijn ambt (artikel 2, § 2), die aan 

bepalingen zijn onderworpen die specifiek voor hen gelden en die met name verband houden 

met de verplichting om voorafgaandelijk bij het ministerie van Economische Zaken te zijn 

ingeschreven (artikelen 4 en 8 tot 13). 

 

 B.4.3.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 december 2002 wordt 

aangegeven dat de wetgever wilde reageren op klachten die waren geformuleerd tegen 

incassobureaus waarop de ondernemingen en leveranciers vaak een beroep doen. 

 

 « Incassobureaus treden veelal op door middel van dreigbrieven en -telefoons. De 
driestheid van hun optreden leidt maar al te vaak tot manifeste intimidatiepraktijken. Een veel 
voorkomende klacht betreft het dreigen met invorderingsmaatregelen waartoe zij geen enkele 
bevoegdheid hebben, zoals de inbeslagneming van de goederen van de schuldenaar. Soms 
proberen incassobureaus ook de betaling van de invorderingskosten door de schuldenaar te 
verkrijgen, ook al wordt dit door de wet verboden. 
 
 De praktijk van de invordering van schulden tegen betaling is zeer betwistbaar. 
Incassobureaus gaan over tot de invordering van schulden zodra zij daartoe van een klant 
opdracht hebben gekregen. De vraag of de schuld wel enige grondslag heeft, komt daarbij niet 
aan de orde. Het nefaste gevolg daarvan is dat consumenten zodanig onder druk worden gezet 
dat zij, onzeker over de rechten die zij kunnen doen gelden, uiteindelijk tot betaling overgaan. 
Zo komt het zelfs voor dat betaling wordt geëist van producten die niet eens werden besteld. 
 
 De werking van de incassobureaus vermindert ook de kansen dat een afbetalingsregeling 
tot stand komt. Aangezien incassobureaus doorgaans worden vergoed met een commissie op 
basis van de gerecupereerde bedragen van de schuldvordering, hebben zij weinig belang bij 
een akkoord omtrent een betalingsuitstel. 
 
 […] 
 
 Dit wetsvoorstel strekt ertoe de commerciële invorderingspraktijken tegen consumenten 
te verbieden. De praktijk wijst immers uit dat het opleggen van gedragsregels weinig of geen 
resultaten met zich brengt. Verder dient men zich vragen te stellen over de opportuniteit van 
invorderingsactiviteiten tegen betaling buiten de gewone gerechtelijke weg. De 
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incassobureaus beschikken immers over geen enkele door de wet toegekende bevoegdheid. 
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hun activiteiten zo vaak tot onwettige praktijken 
leiden » (Parl. St., Kamer, 1999-2000, DOC 50-0223/001, pp. 3 en 4). 
 

 De wetgever was destijds van oordeel dat hij de gehele regeling die hij invoerde, niet op 

de advocaten en gerechtsdeurwaarders van toepassing diende te maken : 

 

 « [Artikel 3] vestigt het principe dat de invordering van schulden van een consument 
tegen betaling verboden is. Het verbod heeft enkel betrekking op schuldinvorderingen die 
tegen betaling geschieden. Het verhindert dus geenszins dat aan personen die zich in 
financiële moeilijkheden bevinden, kosteloos hulp wordt verleend bij de recuperatie van 
schuldvorderingen (bijvoorbeeld onderhoudsvorderingen). 
 
 Uiteraard dient ook een uitzondering te worden gemaakt voor advocaten en 
gerechtsdeurwaarders. De schuldinvordering maakt immers deel uit van de essentie van hun 
opdracht. De uitzondering is bovendien verantwoord omdat beide beroepsgroepen aan een 
deontologie zijn onderworpen en de mogelijkheid van tuchtmaatregelen bestaat; 
wanpraktijken kunnen dus worden aangepakt » (ibid., pp. 5 en 6). 
 

 B.4.4.  In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet wordt aangegeven dat de 

wetgever het toepassingsgebied van de wet van 20 december 2002 heeft willen uitbreiden 

teneinde, enerzijds, een einde te maken aan de uiteenlopende interpretaties over het in 

artikel 5 van die wet bedoelde verbod om aan de consument enige andere vergoeding te 

vragen dan die waarin is voorzien in geval van niet-naleving van de contractuele 

verbintenissen en, anderzijds, bij de consument een risico van verwarring tussen een 

minnelijke invordering en een gerechtelijke invordering te vermijden : in de verantwoording 

van het amendement van de Regering dat aan de oorsprong van de bestreden bepalingen ligt, 

wordt immers aangegeven : 

 

 « Artikel 31/1.  Dit amendement geeft nauwkeuriger weer dat zowel de ‘ minnelijke 
invordering van schulden ’ als ‘ de activiteit van minnelijke invordering van schulden ’, zoals 
bepaald in artikel 2 van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering 
van schulden van de consument, van toepassing zijn op alle spelers die werkzaam zijn op dat 
vlak, ongeacht hun beroepsstatuut (handelsberoep of vrij beroep). 
 
 Hieruit volgt dat hoofdstuk IV van de wet van 20 december 2002 van toepassing zal zijn 
op advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen, met uitzondering van 
artikelen 4 en 8 van dat hoofdstuk omdat ze niet zijn ingeschreven bij de FOD Economie. Om 
dezelfde reden zijn ook de artikelen 11 tot 13 (hoofdstuk 6) en 16 niet van toepassing op hen. 
Ook de artikelen 9 en 10 moeten bij de uitzonderingen worden toegevoegd omwille van het 
feit dat het hier gaat over een vordering tot staken overeenkomstig met de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken, die niet van toepassing is op vrije beroepen. 
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 Deze verduidelijking stelt definitief, en in het bijzonder, een einde aan de uiteenlopende 
interpretaties van artikel 5, dat ‘ verbiedt aan de consument enige vergoeding te vragen, 
anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-
naleving van de contractuele verbintenissen ’. 
 
 Voortaan is ondermeer dit artikel, op onbetwistbare wijze, van toepassing [op] iedereen 
die een minnelijke invordering van schulden doet, inbegrepen de advocaten, de ministeriële 
ambtenaren (onder andere de gerechtsdeurwaarders) of de gerechtelijke mandatarissen. 
 
 Inderdaad, het gaat niet om een wettelijke opdracht bepaald in artikel 516 van het 
Gerechtelijk Wetboek, maar over een buitenwettelijke en buitengerechtelijke procedure in het 
kader van dewelke de gerechtsdeurwaarders niet optreden in hun ambt van ministerieel en 
openbaar ambtenaar, maar alleen als mandataris van hun cliënt. 
 
 Deze maatregel stelt zich tot doel om het maatschappelijke en economische evenwicht te 
herstellen, enerzijds door bepaalde praktijken te beteugelen en anderzijds door het opnieuw 
garanderen van eerlijke concurrentie. 
 
 Art. 31/2.  Veel consumenten, en in het bijzonder de zwaksten, maken zelden het 
onderscheid tussen minnelijke invordering en gerechtelijke invordering zodra de minnelijke 
invordering wordt uitgevoerd door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. Het briefhoofd, 
het zegel, de gehanteerde taal en het statuut van deze beroepen zorgt ervoor dat er bij de 
consumenten verwarring ontstaat met betrekking tot zijn rechten en plichten. Een verklarende 
en zichtbare vermelding op de briefwisseling, die wijst op het minnelijke karakter van deze 
handeling maakt een einde aan deze verwarring » (Parl. St., Kamer, 2008-2009, 
DOC 52-1788/004, pp. 2 en 3). 
 

 B.4.5.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen in de zaak nr. 4761 beweren, 

breidt de bestreden wet het toepassingsgebied van de wet van 20 december 2002 niet uit tot de 

gerechtsdeurwaarders en de advocaten aangezien sommige bepalingen ervan reeds op hen van 

toepassing waren. Uit artikel 2, § 1, 1°, vloeit immers voort dat zij reeds aan de bij artikel 3 

vastgestelde verbodsbepalingen inzake minnelijke invordering van schulden waren 

onderworpen en, in zoverre zij verwijzen naar dat artikel 3, aan artikel 14 van de wet dat 

burgerrechtelijke sancties vaststelt en aan artikel 15 van de wet dat strafrechtelijke sancties 

vaststelt. Het is evenwel juist dat de bestreden wet de toepassing van bepalingen van de wet 

van 20 december 2002 die eerder niet op de betrokkenen van toepassing waren, tot hen 

uitbreidt. Aldus worden zij voortaan onderworpen aan de in de artikelen 5, 6 en 7 van de wet 

van 20 december 2002 vervatte verplichtingen en derhalve aan de burgerrechtelijke en 

strafrechtelijke sancties die daaraan zijn verbonden. 

 

 B.4.6.  Door de bestreden bepalingen aan te nemen, is de wetgever in 2009 teruggekomen 

op een keuze die hij in 2002 had gemaakt. Een dergelijke beleidswijziging behoort tot zijn 
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beoordelingsbevoegdheid en zou niet in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

kunnen worden geacht door het loutere feit dat de wetgever bepaalde doelstellingen zou laten 

varen om er andere na te streven. De bestreden bepalingen zouden enkel discriminerend 

kunnen worden bevonden indien zij op een kennelijk onredelijke beoordeling zouden 

berusten. 

 

 B.4.7.  Hoewel het juist is, zoals de verzoekende partijen aangeven, dat in de 

parlementaire voorbereiding regelmatig wordt verwezen naar de gerechtsdeurwaarders (Parl. 

St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-1788/012, pp. 9 en 10; Senaat, 2008-2009, nr. 4-1199/2, 

p. 9), wordt daarin evenwel aangegeven dat de « juridische beroepen in het algemeen » 

worden beoogd, « hoewel vooral gerechtsdeurwaarders bedoeld worden » (Parl. St., Senaat, 

ibid.). Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 december 2002 was 

trouwens reeds opgemerkt dat de advocaten « grote morele dwang [kunnen] uitoefenen op de 

schuldenaar » (Parl. St., Senaat, 2001-2002, nr. 2-1061/5, p. 4). Door artikel 2 van die wet te 

wijzigen, vermocht de wetgever te oordelen dat de risico’s die de in B.4.4 vermelde 

uiteenlopende interpretaties met zich meebrachten met betrekking tot de aan de consument 

gevraagde vergoedingen, moesten kunnen worden geweerd ongeacht de hoedanigheid van de 

personen die de minnelijke invordering van schulden verrichten, en dat het in dat verband niet 

wenselijk was om de advocaten, enerzijds, en de gerechtsdeurwaarders en de incassobureaus, 

anderzijds, verschillend te behandelen terwijl zij, niettegenstaande de verschillen die tussen 

hen en met name tussen de eerstgenoemden en de gerechtsdeurwaarders bestaan, allen 

gemeen hebben dat zij de minnelijke invordering van schulden kunnen verrichten; de 

omstandigheid dat die activiteit in hoofdzaak of in bijkomende orde wordt verricht, is in dat 

verband irrelevant. Dezelfde bekommernis van consumentenbescherming uit zich in de 

voortaan bij artikel 6, § 2, 6°, van de wet van 20 december 2002 voorgeschreven vermelding. 

De nieuwe bepalingen liggen aldus in de lijn van de doelstellingen die, vanaf het begin, bij die 

wet werden nagestreefd, aangezien zij het mogelijk kunnen maken om de privacy van de 

schuldenaar te beschermen, om de kosten te verduidelijken die van hem kunnen worden geëist 

en om toezicht uit te oefenen op de personen die de minnelijke invordering van schulden 

verrichten (Parl. St., Senaat, 2001-2002, nr. 2-1061/5, p. 2). 

 

 Dat toezicht is overigens aangepast aan de hoedanigheid van die personen, aangezien de 

artikelen 4, 8 tot 13 en 16 met name niet van toepassing zijn op de advocaten en de 

gerechtsdeurwaarders; de in de artikelen 5, 6 en 7 vervatte voorschriften kunnen niet als 
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buitensporig worden beschouwd. Het in artikel 5 vervatte verbod om enige vergoeding te 

innen beantwoordt immers aan het verbod dat reeds in artikel 27bis van de wet van 12 juni 

1991 op het consumentenkrediet is vervat; de in artikel 6 vervatte verplichting om een 

schriftelijke ingebrekestelling te versturen en om daarin de elementen te vermelden waarin bij 

de wet is voorzien, beantwoordt tegelijk aan redelijke vereisten en aan wat de praktijk van de 

advocaten moet zijn, rekening houdend met wat gebruikelijk is in het beroep en met de 

deontologie; de in artikel 7 bedoelde huisbezoeken passen niet in het kader van de 

beroepsactiviteit van de advocaat. 

 

 Ten slotte, hoewel het juist is, dat de deontologische regels van de advocaten hun 

verplichtingen opleggen die een soortgelijk gevolg kunnen hebben als het gevolg dat met de 

in het geding zijnde bepalingen wordt nagestreefd, blijft het feit dat de wetgever vermocht te 

oordelen dat die regels niet volstonden om hun verbodsbepalingen op te leggen die 

overeenstemmen met die waarin de wet van 2002 voorziet en waarop de rechtzoekenden die 

zij beoogt te beschermen, zich kunnen beroepen. 

 

 De bestreden bepalingen doen dus niet op discriminerende wijze afbreuk aan de rechten 

van de betrokkenen. 

 

 Zij doen evenmin afbreuk aan de standstill-verplichting die is aangevoerd door de 

verzoekende partijen, die verwijzen naar het bij artikel 23, derde lid, 2°, van de Grondwet 

gewaarborgde recht op juridische bijstand (derde middel in de zaak nr. 4778; eerste en tweede 

middel in de zaak nr. 4779), aangezien, zonder dat het nodig is na te gaan of de bestreden 

maatregelen al dan niet het bestaande beschermingsniveau in aanzienlijke mate verminderen, 

de hierboven vermelde bekommernis om de consument te beschermen een reden vormt die 

verband houdt met het algemeen belang en die het aannemen van de bestreden maatregelen 

verantwoordt. 

 

 De verzoekende partij in de zaak nr. 4778 voert in dat verband eveneens artikel 13 van de 

Grondwet aan, maar zet niet uiteen in welk opzicht die bepaling zou zijn geschonden. Het 

middel is niet ontvankelijk met betrekking tot die bepaling. 

 

 B.4.8.  Ten slotte doet de verzoekende partij in de zaak nr. 4779 (tweede middel) gelden 

dat de verplichtingen die ingevolge de bestreden wet worden opgelegd aan de advocaat die 
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een procedure van minnelijke invordering opstart tegen een schuldenaar die zich in een 

lidstaat van de Europese Unie bevindt, de rechten schenden die de advocaat ontleent aan 

artikel 49 van het EG-Verdrag (thans artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU)) met betrekking tot het vrij verrichten van diensten. 

 

 B.4.9.  Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat 

beperkingen van het vrij verrichten van diensten, die voortvloeien uit maatregelen die zonder 

onderscheid van toepassing zijn op nationale en EU-onderdanen, kunnen worden aanvaard 

indien ze worden verantwoord door dwingende redenen van algemeen belang, indien ze 

geschikt zijn om het ermee beoogde doel te bereiken en ze niet verder gaan dan wat 

noodzakelijk is om het te bereiken. Bovendien is vereist dat de beperkingen die op dergelijke 

gronden en op het noodzakelijke voorkomen van maatschappelijke problemen zijn gebaseerd, 

geschikt zijn om die doelstellingen te verwezenlijken (HvJ, 21 oktober 1999, C-67/98, 

Zenatti; 24 maart 1992, C-275/92, Schindler; 21 september 1999, C-124/97, Läärä; 

11 september 2003, C-6/01, Anomar). 

 

 Rekening houdend met de in B.4.4 en B.4.7 vermelde elementen is de bestreden 

maatregel redelijk verantwoord ten aanzien van die vereisten, zodat geenszins op 

discriminerende wijze afbreuk wordt gedaan aan de rechten die de betrokkenen aan artikel 56 

van het VWEU ontlenen. 

 

 B.4.10.  In haar memorie van antwoord wijst de Orde van Vlaamse balies erop dat indien 

er twijfel bestaat over de overeenstemming van de in het middel aangeklaagde beperkingen 

met het recht van de Europese Unie, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een vraag 

moet worden gesteld over de interpretatie van artikel 49, in samenhang gelezen met artikel 46 

van het EG-Verdrag (thans de artikelen 56 en 52 van het VWEU); in dat verband brengt zij 

het daadwerkelijk en concreet noodzakelijke karakter van de bestreden maatregel om de door 

de wetgever nagestreefde doelstelling van consumentenbescherming te verwezenlijken in het 

geding. 

 

 B.4.11.  Artikel 267 van het VWEU bepaalt : 

 

 « Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële 
beslissing, een uitspraak te doen 
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 a)  over de uitlegging van de Verdragen, 
 
 b)  over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de 
organen of de instanties van de Unie. 
 
 Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van 
een der lidstaten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht 
voor het wijzen van haar vonnis, het Hof van Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak 
te doen. 
 
 Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een 
nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet 
vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof te wenden. 
 
 Indien een dergelijke vraag wordt opgeworpen in een bij een nationale rechterlijke 
instantie aanhangige zaak betreffende een gedetineerde persoon, doet het Hof zo spoedig 
mogelijk uitspraak ». 
 

 B.4.12.  De in de derde alinea van die bepaling opgenomen verplichting is, in de gevallen 

waarin enkel de uitlegging van een norm van de Europese Unie in het geding is, niet van 

toepassing, indien die nationale rechterlijke instantie « heeft vastgesteld dat de opgeworpen 

vraag niet relevant is of dat de betrokken gemeenschapsbepaling reeds door het Hof is 

uitgelegd of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat 

redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan » (HvJ, 6 oktober 1982, C-283/81, 

CILFIT, punt 21). 

 

 B.4.13.  Zoals het Hof in B.4.9 heeft vastgesteld, worden de bestreden maatregelen 

verantwoord ten aanzien van de vereisten waarvan, in de rechtspraak van het Hof van Justitie 

van de Europese Unie, het aanvaarden van beperkingen op het vrij verrichten van diensten 

afhankelijk wordt gesteld. De opgeworpen vraag hoeft niet te worden gesteld. 

 

 B.4.14.  Onder voorbehoud van het onderzoek, dat verderop zal worden gedaan, van de 

argumenten die de verzoekende partij in de zaak nr. 4779 in haar eerste middel formuleert met 

betrekking tot de sanctieregeling, zijn het eerste middel in de zaken nrs. 4761, 4778 en 4779, 

het derde middel in de zaak nr. 4778 en het tweede middel in de zaak nr. 4779 niet gegrond. 
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 Met betrekking tot de sanctieregeling 

 

 B.5.1.  De wet van 20 december 2002 gaat gepaard met burgerrechtelijke sancties 

(artikel 14) en strafrechtelijke sancties (artikel 15) : 

 

 « Art. 14.  Iedere betaling die verkregen wordt in strijd met de bepalingen van de 
artikelen 3, 4, 6 en 7, behalve in het geval van een kennelijke vergissing die de rechten van de 
consument niet schaadt, wordt beschouwd als geldig door de consument verricht ten opzichte 
van de schuldeiser, maar dient door de persoon die de activiteit van minnelijke invordering 
van schulden verricht, te worden terugbetaald aan de consument. 
 
 Heeft de invordering van een schuld betrekking op een geheel of ten dele onverschuldigd 
bedrag, in het bijzonder met toepassing van artikel 5, dan is degene die de betaling ontvangt 
ertoe gehouden het terug te betalen aan de consument, vermeerderd met de 
nalatigheidsinteresten te rekenen van de dag van de betaling. 
 
 Art. 15. § 1.  Met geldboete van 26 tot 50.000 EUR worden gestraft : 
 
 1°  zij die de bepalingen van de artikelen 3 tot 8 overtreden; 
 
 2°  zij die de beschikking niet naleven van een vonnis of arrest gewezen op een vordering 
tot staking als bedoeld in artikel 9; 
 
 3°  zij die het vervullen van de opdracht van de in artikel 11 genoemde personen met het 
oog op de opsporing en vaststelling van de inbreuken op deze wet, met opzet verhinderen of 
belemmeren. 
 
 Onverminderd de toepassing van de gewone regels inzake herhaling, wordt deze straf 
verdubbeld wanneer de inbreuk wordt begaan binnen vijf jaar te rekenen van een in kracht 
van gewijsde gegane veroordeling wegens een in dit artikel bepaald misdrijf. 
 
 § 2.  In geval van veroordeling wordt de bijzondere verbeurdverklaring bedoeld in 
artikel 42, 3°, van het Strafwetboek steeds uitgesproken. 
 
 § 3.  Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, is van 
toepassing op de bij dit artikel bedoelde inbreuken ». 
 

 B.5.2.  Die regeling wordt door de verzoekende partijen bekritiseerd, hetzij ten aanzien 

van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (tweede middel in de zaak nr. 4761 over 

de burgerrechtelijke sancties en de strafrechtelijke sancties; tweede middel in de zaak nr. 4778 

over de burgerrechtelijke sancties; eerste middel, partim, in de zaak nr. 4779 over de 

burgerrechtelijke sancties en de strafrechtelijke sancties), hetzij ten aanzien van het 

wettigheidsbeginsel in strafzaken (derde en vierde middel in de zaak nr. 4779 over de 



 35

burgerrechtelijke sancties en de strafrechtelijke sancties), hetzij ten aanzien van beide (vijfde 

middel in de zaak nr. 4779 over de burgerrechtelijke sancties). 

 

 B.5.3.  De middelen zijn enkel ontvankelijk in zoverre zij betrekking hebben op de 

burgerrechtelijke of strafrechtelijke sancties die een inbreuk op de bepalingen van de 

artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 20 december 2002 bestraffen, aangezien die bepalingen, 

ingevolge artikel 38 van de bestreden wet, op de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de 

gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt van toepassing zijn 

gemaakt. 

 

 Daarentegen was artikel 3 van de wet van 2002 reeds op hen van toepassing - alsook de 

sancties waarmee het krachtens de artikelen 14 en 15 gepaard gaat - wat betreft de in die 

bepaling bedoelde en in artikel 2, § 1, 1°, van de wet omschreven « minnelijke invordering 

van schulden », zodat de verzoekschriften, in zoverre zij betrekking hebben op de uitbreiding 

van de toepasbaarheid, op de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke 

mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt, van de artikelen 14 en 15 van de wet 

voor sancties die een inbreuk op artikel 3 ervan bestraffen, niet voldoen aan de in artikel 3, 

§ 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof vervatte 

termijnvereiste. De artikelen 4, 8, 9 en 11 van de wet van 20 december 2002 zijn niet op die 

personen van toepassing krachtens artikel 38, 2°, van de bestreden wet, dat artikel 2, § 2, van 

de wet van 2002 vervangt. 

 

 B.5.4.  Bij het onderzoek van het Hof wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

burgerrechtelijke sancties en de strafrechtelijke sancties. 

 

 

 Burgerrechtelijke sancties (artikel 14) 

 

 B.6.1.  De verzoekende partijen in de zaken nrs. 4761 (tweede middel) en 4778 (tweede 

middel) doen gelden dat de bestreden bepalingen de artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 1°, van 

de Grondwet schenden, al dan niet in samenhang gelezen met de vrijheid van handel en 

nijverheid, verankerd in artikel 7 van het decreet van 2 en 17 maart 1791 « tot afschaffing van 

het gildenwezen » (decreet d’Allarde), en, in de zaak nr. 4761, met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre zij 
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ertoe zouden leiden dat het mogelijk wordt gemaakt om aan de advocaten, de ministeriële 

ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen, in de uitoefening van hun beroep of ambt, die 

zich niet zouden houden aan de verplichtingen die hun bij de wet van 20 december 2002 

worden opgelegd, burgerrechtelijke sancties op te leggen die, door van toepassing te zijn 

ongeacht de aard van de door de overtreder niet-nageleefde verplichting en de ernst van de 

tekortkoming, een onevenredige beperking van de uitoefening van een beroepsactiviteit en 

van het recht op het ongestoord genot van de eigendom zouden vormen. 

 

 In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, is het door de verzoekende partijen in de 

zaak nr. 4761 aangevoerde middel niet onduidelijk, aangezien het verwijst naar de in 

artikel 14 van de wet van 20 december 2002 vervatte sancties en naar het gevolg dat zij, 

volgens die partijen, voor hun beroepsactiviteit zouden hebben. 

 

 B.6.2.  Aan de bij artikel 23, derde lid, 1°, van de Grondwet gewaarborgde vrije keuze 

van beroepsarbeid kunnen beperkingen worden gesteld, op voorwaarde dat die objectief en 

redelijk zijn verantwoord en niet onevenredig zijn met het nagestreefde doel. De vrijheid van 

handel en nijverheid belet niet dat de wet de economische bedrijvigheid van personen en 

ondernemingen regelt; zij zou alleen worden geschonden indien zij zonder enige noodzaak en 

op een wijze die kennelijk onevenredig is met het nagestreefde doel zou worden beperkt. Ten 

slotte maakt artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens het de verdragsstaten mogelijk om die wetten toe te passen die zij 

noodzakelijk achten om het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen 

belang te regelen. 

 

 B.6.3.  De regeling van de burgerrechtelijke sancties die binnen de in B.5.3 aangegeven 

perken ingevolge de bestreden bepalingen op de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de 

gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt van toepassing is 

gemaakt, leidt ertoe dat de betrokkenen ertoe zijn gehouden om aan de consumenten het 

bedrag terug te betalen van de betaling die in strijd met de aan de eerstgenoemden bij de 

artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 20 december 2002 opgelegde verplichtingen werd 

verkregen. In tegenstelling tot de bepalingen van artikel 3 - die reeds vroeger op de 

betrokkenen van toepassing waren - die het mogelijk maken om de consument te beschermen 

tegen de inbreuken op zijn privéleven of op zijn menselijke waardigheid en te vermijden dat 

hij wordt misleid, hebben die welke in de artikelen 6 en 7 zijn vervat, deels betrekking op 
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voorschriften met een administratief karakter ten opzichte waarvan de in het geding zijnde 

burgerrechtelijke sanctie een maatregel vormt die op buitensporige wijze afbreuk doet aan de 

rechten die bij de in het middel aangevoerde bepalingen zijn gewaarborgd en in het bijzonder 

aan het bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens gewaarborgde ongestoord genot van de eigendom, wegens het absolute 

en forfaitaire karakter van die sanctie en het gevolg dat zij kan hebben voor de financiële 

situatie van de persoon aan wie zij wordt opgelegd. Hetzelfde geldt voor de in artikel 14, 

tweede lid, bedoelde sanctie in geval van schending van artikel 5, in zoverre die sanctie die 

welke is bedoeld in geval van schending van artikel 3, § 2, vierde streepje (dat « de inning van 

niet voorziene of niet wettelijk toegestane bedragen » reeds verbiedt en in artikel 14, eerste 

lid, wordt beoogd), te buiten gaat en in zoverre de toepassing van het mechanisme van de 

teruggave van onverschuldigde betalingen, opgenomen in artikel 1376 van het Burgerlijk 

Wetboek, het mogelijk maakt hetzelfde resultaat te bereiken. 

 

 B.6.4.  In zoverre zij betrekking hebben op de toepassing, op de advocaten, de 

ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun beroep 

of ambt, van de burgerrechtelijke sancties die, binnen de in B.5.3 aangegeven perken, in 

artikel 14 van de wet van 20 december 2002 worden beoogd, zijn de middelen gegrond. 

 

 

 Strafrechtelijke sancties (artikel 15) 

 

 B.7.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 4779 bekritiseert het vage en algemene 

karakter van de bewoordingen van de voorschriften van de artikelen 3 en 6 van de wet van 

20 december 2002, zowel ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

(eerste middel) als ten aanzien van het wettigheidsbeginsel in strafzaken (derde en vierde 

middel, beperkt tot artikel 3). Door de onduidelijkheid van die bepalingen zou de rechter de 

wijze waarop de belangen van de schuldeiser worden verdedigd, anders kunnen beoordelen 

dan hoe de advocaat dat zal hebben gemeend te moeten doen. 

 

 B.7.2.  Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat uit van de idee dat de strafwet moet 

worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop 

hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. Het eist dat de 

wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen 
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bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een gedrag 

aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat 

gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt 

gelaten. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan 

de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden 

gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 

 

 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet, is voldaan 

wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 Enkel bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling is het mogelijk om, rekening 

houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen of de 

door de wetgever gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het 

wettigheidsbeginsel in strafzaken zouden schenden. 

 

 B.7.3.  De verzoekende partij brengt artikel 3, § 1 en § 2, derde, vierde, zesde, achtste en 

negende streepje, en artikel 6 van de wet van 20 december 2002 in het geding. Artikel 3 wordt 

niet in aanmerking genomen, om de in B.5.3 aangegeven redenen. 

 

 B.7.4.  Geen enkele van de in artikel 6 van de wet van 20 december 2002 - geciteerd in 

B.3.2 - vermelde concepten of begrippen kunnen de rechtzoekende verhinderen te bepalen 

welke handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 B.7.5.  In haar tweede middel levert de verzoekende partij in de zaak nr. 4761 op de 

strafrechtelijke sancties dezelfde uit schendingen van de vrijheid van handel en nijverheid en 

van het eigendomsrecht afgeleide kritiek als die welke zij op de in artikel 14 van de wet van 

20 december 2002 bedoelde burgerrechtelijke sancties heeft geleverd. 
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 Aangezien de strafrechtelijke sancties ertoe strekken de naleving te waarborgen van de 

verplichtingen die aan de betrokkenen worden opgelegd teneinde het bij de wet nagestreefde 

doel te verwezenlijken en aangezien de door de consument uitgevoerde betaling, per definitie, 

immers niet had moeten worden uitgevoerd, valt artikel 15 binnen de perken die aan de door 

de verzoekende partijen aangevoerde rechten en vrijheden zijn gesteld, zoals zij in B.6.2 zijn 

aangegeven. De kritiek van de verzoekende partijen is des te minder gegrond daar de wet het 

de rechter mogelijk maakt om het bedrag van de geldboete vast te stellen tussen het 

minimum- en het maximumbedrag dat erin is bepaald en het hem mogelijk maakt de 

bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van die van hoofdstuk VII en van 

artikel 85 met betrekking tot de verzachtende omstandigheden, toe te passen. 

 

 B.7.6.  In zoverre zij betrekking hebben op de toepassing van de in artikel 15 van de wet 

van 20 december 2002 bedoelde strafrechtelijke sancties, zijn de middelen niet gegrond. 

 

 

 Met betrekking tot het gebruik van de talen 

 

 B.8.1.  De verzoekende partij in de zaak nr. 4779 (vijfde middel) voert aan dat artikel 39 

van de bestreden wet artikel 30 van de Grondwet schendt in zoverre het artikel 6, § 2, van de 

wet van 20 december 2002 aanvult met een 6° dat de bewoordingen bepaalt van een 

vermelding die in de tekst van de in artikel 6 bedoelde ingebrekestelling dient voor te komen. 

Volgens de verzoekende partij zou enkel aan dat voorschrift kunnen worden voldaan indien 

de in het geding zijnde tekst de vermelding bevat die in de wet is opgenomen en dus in de taal 

ervan is opgesteld. 

 

 B.8.2.  Artikel 30 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan 
door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken ». 
 

 B.8.3.  De verzoekende partij vergist zich in de draagwijdte van de bestreden bepaling die 

zich ertoe beperkt de weergave van de bij artikel 6, § 2, 6°, voorgeschreven vermelding in een 

van de landstalen te vereisen, en geenszins verbiedt dat die vermelding in andere talen zou 

worden vertaald. 
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 B.8.4.  Het middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt artikel 38, 2°, van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 in zoverre 

het de regeling van de burgerrechtelijke sancties die in artikel 14 van de wet van 20 december 

2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument worden beoogd 

en die een inbreuk op de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 7 van die wet bestraffen, van 

toepassing maakt op de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke 

mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 16 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4797 

 
 

Arrest nr. 100/2010 
van 16 september 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 

vervangen bij artikel 28 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de 

echtscheiding, en over artikel 42, §§ 2 en 6, van deze wet, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 23 oktober 2009 in zake I.R. tegen G.B., waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 9 november 2009, heeft het Hof van Cassatie de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Voeren artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 
2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, en artikel 42, §§ 2 en 6, van die wet, in 
die zin geïnterpreteerd dat zij de echtgenoot-verweerder in het bodemgeschil een 
cassatietermijn  van één maand opleggen om zich te voorzien in cassatie tegen een beslissing 
waarbij de echtscheiding in zijn nadeel is uitgesproken, terwijl de echtgenoot-eiser in het 
bodemgeschil beschikt over de gemeenrechtelijke termijn van drie maanden om zich in 
cassatie te voorzien tegen een beslissing waarbij is geweigerd de echtscheiding in het nadeel 
van de andere echtgenoot uit te spreken, een discriminatie in tussen die beide categorieën van 
rechtzoekenden en schenden zij aldus de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 
Verdrag ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  I.R.; 
 
 -  G.B.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 I.R. heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor I.R.; 
 
 .  Mr. P. A. Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor G.B.; 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 2008 waarbij de echtscheiding in het 
nadeel van beide echtgenoten is uitgesproken, is een voorziening in cassatie ingesteld. 
 
 Op grond van artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 28 van de wet van 
27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, bedraagt de termijn om zich in cassatie te 
voorzien tegen een beslissing waarbij de echtscheiding is uitgesproken, één maand; overeenkomstig artikel 42, 
§ 6, van de wet van 27 april 2007 is die bepaling te dezen van toepassing. De verwijzende rechter stelt derhalve 
vast dat de eiseres zich in cassatie heeft voorzien buiten de termijn van één maand bepaald in artikel 1274 van 
het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 De eiseres werpt evenwel op dat artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, gecombineerd met artikel 42, 
§§ 2 en 6, van de wet van 27 april 2007, een discriminatie zou invoeren tussen de echtgenoten wat betreft de 
termijn om zich in cassatie te voorzien, zodat de verwijzende rechter beslist aan het Hof de hiervoor 
weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De eiseres voor de verwijzende rechter herinnert eraan dat, vóór de inwerkingtreding van de wet van 
27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, de termijn om zich in cassatie te voorzien tegen 
een beslissing waarbij de echtscheiding is uitgesproken, overeenkomstig het gemeen recht, drie maanden 
bedroeg vanaf de betekening ervan. 
 
 Artikel 28 van de wet van 27 april 2007 kort de termijn om een cassatievoorziening in te stellen in tot één 
maand, waardoor een onverantwoord verschil in behandeling wordt ingevoerd tussen de echtgenoot-verweerder 
die slechts beschikt over een termijn van één maand om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing waarbij 
de echtscheiding in zijn nadeel is uitgesproken, en de echtgenoot-eiser die beschikt over de gemeenrechtelijke 
termijn van drie maanden om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing waarbij is geweigerd de 
echtscheiding in het nadeel van de andere echtgenoot uit te spreken. Immers, hoewel een kortere termijn 
verantwoord is in de context van een geautomatiseerde echtscheidingsprocedure, is die niet verantwoord voor 
beslissingen, zoals te dezen, waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken op grond van de vroegere bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek en die een debat over de schuld inhouden, procedure die sterk verschilt van de 
geautomatiseerde echtscheidingsprocedure. 
 
 A.1.2.  De in het geding zijnde maatregel is bovendien niet adequaat ten opzichte van het doel dat erin 
bestaat dilatoire beroepen te voorkomen, vermits de procedure voor het Hof van Cassatie doorgaans één tot twee 
jaar duurt : het enige effect van de in het geding zijnde bepaling is dus de dilatoire impact te beperken tot twee 
maanden minder dan wat uit de gemeenrechtelijke termijn zou voortvloeien. 
 
 Een termijn van één maand heeft onevenredige gevolgen, vermits het gaat om een termijn waarbinnen een 
echtgenoot die in zijn nadeel uit de echt is gescheiden, een advocaat van het Hof van Cassatie moet raadplegen 
die het dossier met spoed kan behandelen, en aan die advocaat het volledige dossier moet overdragen zodat die 
laatste daarvan kennis kan nemen, het kan behandelen en het verzoekschrift kan opstellen, om het ten slotte te 
laten betekenen aan de verweerder en het ter griffie van het Hof van Cassatie neer te leggen. Het recht van iedere 
rechtzoekende om de bij de wet bepaalde middelen van beroep daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, recht dat is 
gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, komt dus ernstig in het 
gedrang, hetgeen een onverantwoord verschil in behandeling uitmaakt. 
 
 A.1.3.  De eiseres voor de verwijzende rechter preciseert, enerzijds, dat de prejudiciële vraag geen 
betrekking heeft op de eventuele discriminatie onder rechtzoekenden in zoverre de nieuwe wetgeving andere 
gevolgen met zich zou meebrengen dan die van de vroegere wetgeving. 
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 Anderzijds kan de aangevoerde discriminatie eveneens van toepassing zijn op de rechtzoekende wiens 
echtscheiding uitsluitend is geregeld bij de wet van 27 april 2007, in het geval van een echtscheiding gegrond op 
het begrip van onherstelbare ontwrichting, aangezien die grond tot echtscheiding, die kan worden betwist, niet 
tot een geautomatiseerde procedure leidt en dus geen kortere termijn van één maand voor de voorziening in 
cassatie verantwoordt. 
 
 A.2.1.  De verweerder voor de verwijzende rechter stelt vast dat artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, 
door de inkorting tot één maand van de termijn om zich in cassatie te voorzien tegen beslissingen waarbij de 
echtscheiding wordt uitgesproken en niet tegen beslissingen waarbij wordt geweigerd een echtscheiding uit te 
spreken, per definitie een verschil invoert tussen de verwerende partij ten aanzien van wie de 
echtscheidingsaanvraag wordt ingewilligd en de eisende partij in echtscheiding wiens aanvraag wordt 
verworpen, waarbij de eerstgenoemde door een kortere termijn gebonden is dan de laatstgenoemde. 
 
 Dat verschil in behandeling deed zich evenwel niet voor in het onderhavige geval, aangezien de 
echtscheiding is uitgesproken in het nadeel van beide partijen, waarbij elk van de partijen de echtscheiding heeft 
aangevraagd in het nadeel van de andere en beiden in het gelijk zijn gesteld. 
 
 A.2.2.  Het verschil in behandeling ingevoerd bij artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek berust op een 
objectief criterium : de aard van de gewezen beslissing. De beslissingen waarbij een echtscheiding wordt 
uitgesproken en die waarbij wordt geweigerd een echtscheiding uit te spreken, hebben immers een volkomen 
verschillende aard, vermits alleen de eerstgenoemde de toestand van de partijen wijzigen door de huwelijksband 
te ontbinden. 
 
 Door de cassatietermijn te beperken tot één maand heeft de wetgever de procedure willen versnellen, ermee 
rekening houdend dat de cassatietermijn en de cassatievoorziening een schorsende werking hebben wegens de 
gevolgen van die beslissing voor de toestand van de partijen, waarbij de wijziging van de toestand van de 
personen die voortvloeit uit een arrest waarbij de echtscheiding is uitgesproken, aldus wordt uitgesteld totdat de 
voorzieningstermijn is verstreken en, in geval van voorziening, gedurende de hele procedure voor het Hof van 
Cassatie. Het risico van dilatoire voorzieningen - dat zowel bestaat in het kader van een geautomatiseerde 
echtscheidingsprocedure als in het kader van de vroegere procedures op grond van bepaalde feiten die nog 
lopende zijn – is verbonden aan die schorsende werking, zodat dat risico wel degelijk veel groter is bij een 
beslissing waarbij de echtscheiding is uitgesproken (die de toestand van de personen zal wijzigen), waartegen 
een cassatievoorziening een schorsende werking heeft, dan bij een beslissing waarbij is geweigerd de 
echtscheiding uit te spreken (die de zaken inderdaad onveranderd laat), waartegen een cassatievoorziening geen 
schorsende werking heeft. 
 
 De verweerder voor de verwijzende rechter is overigens van mening dat in het onderhavige geval de 
voorziening uitsluitend om dilatoire redenen is ingesteld teneinde de vereffening van het 
huwelijksvermogenstelsel te voorkomen, die door de verweerder werd aangevraagd na de overschrijving van de 
echtscheiding bij ontstentenis van voorziening tegen de beslissing waarbij de echtscheiding is uitgesproken; de 
eiseres voor de verwijzende rechter heeft aldus, voor de Rechtbank van eerste aanleg te Namen en vervolgens 
voor het Hof van Beroep te Luik, het bestaan van haar voorziening aangevoerd om de vereffeningsprocedure te 
schorsen. 
 
 A.2.3.  De in het geding zijnde maatregel doet op geen enkele wijze afbreuk aan de aangevoerde 
grondrechten : (1) een dubbele aanleg, alsook een voorziening in cassatie, is gewaarborgd, waarbij artikel 6 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens overigens niet het recht op een dubbele aanleg waarborgt; 
(2) het recht op het ongestoord genot van de eigendom vertoont geen enkel verband met een termijn om zich in 
cassatie te voorzien tegen een beslissing waarbij een echtscheiding is uitgesproken, die betrekking heeft op de 
toestand van de personen. 
 
 De in het geding zijnde maatregel is overigens een genuanceerde oplossing in vergelijking met het 
oorspronkelijke ontwerp om een einde te maken aan elke mogelijkheid van hoger beroep tegen het vonnis 
waarbij de echtscheiding is uitgesproken, en waarvan uiteindelijk afstand is genomen : de mogelijkheden van 
beroep en van het regelen van het verweer zijn aldus gewaarborgd voor de rechtzoekende. Aangezien de 
voorziening niet overdreven moeilijk of onmogelijk is gemaakt door een termijn van één maand, waarin 
overigens is voorzien in andere materies dan de echtscheiding, is de in het geding zijnde maatregel niet 
onevenredig met het nagestreefde doel. 
 



 5

 Ten slotte zouden uiterst ingewikkelde moeilijkheden ten aanzien van de toestand van de personen 
voortvloeien uit een bevestigend antwoord op de gestelde vraag in de procedures waarin de echtscheiding zou 
zijn overgeschreven en een buiten de termijn van één maand ingestelde voorziening zou zijn aangenomen, met 
name in het geval van een tweede huwelijk. 
 
 A.3.1.  In zijn memorie is de Ministerraad van mening dat het doel bestaande in het versterken van het 
nagenoeg automatische karakter van de echtscheidingsprocedure en het voorkomen van dilatoire maatregelen 
vanwege de echtgenoot tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, het aangevoerde verschil in behandeling 
verantwoordt. 
 
 De inkorting van de termijn om zich in cassatie te voorzien, waarover de Raad van State overigens geen 
enkele opmerking heeft geformuleerd en die zonder bespreking door het Parlement is aangenomen, doet geen 
afbreuk aan het bestaan van de cassatievoorziening, noch aan de nuttige gevolgen ervan. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad veronderstelt - bij ontstentenis van enige uitleg over de rol van artikel 42, §§ 2 en 
6, van de wet van 27 april 2007 in de analyse - dat de verwijzende rechter het Hof ondervraagt over de 
verantwoording voor de toepassing van de kortere termijn van de cassatievoorziening op een procedure in het 
kader van de vroegere gronden tot echtscheiding. 
 
 Dat verschil in de toepassing van nieuwe procedureregels en nieuwe grondregels is echter in 
overeenstemming met de beginselen van het overgangsrecht, volgens welke de nieuwe procedureregels 
onmiddellijk van toepassing zijn op de hangende procedures, die enkel kunnen worden gevoerd in het kader van 
de gronden tot echtscheiding op basis waarvan het geding is ingeleid. Overigens, hoewel de procedureregels en 
de grondregels nauw met elkaar verbonden zijn, in zoverre zij ertoe strekken de echtscheidingsprocedures te 
versoepelen en te versnellen, zijn zij toch autonoom en niets verzet zich bijgevolg ertegen dat de procedureregels 
reeds worden toegepast terwijl de nieuwe grondregels nog niet van toepassing zijn. 
 
 A.4.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter antwoordt dat het aangevoerde verschil in 
behandeling betrekking heeft op, enerzijds, de echtgenoot-verweerder in echtscheiding die slechts beschikt over 
een termijn van één maand om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing waarbij de echtscheiding is 
uitgesproken - en de eiseres voor de verwijzende rechter is van mening dat zij zich in die situatie bevindt - en, 
anderzijds, de echtgenoot-eiser die beschikt over de gemeenrechtelijke termijn van drie maanden tegen een 
beslissing waarbij is geweigerd de echtscheiding uit te spreken - en de eiseres voor de verwijzende rechter voert 
niet aan dat de verweerder zich in die situatie bevindt. 
 
 Zij voert dus niet het bestaan aan van een verschil in behandeling tussen haarzelf en de verweerder en het is 
overigens niet vereist een verschil in behandeling tussen de twee partijen in het geding voor de verwijzende 
rechter aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen; het feit dat het aangevoerde verschil in behandeling zich niet 
voordoet in het onderhavige geval beïnvloedt bijgevolg geenszins het antwoord op de prejudiciële vraag. 
 
 A.4.2.  De eiseres voor de verwijzende rechter bekritiseert de relevantie van het doel bestaande in het 
voorkomen van dilatoire beroepen alleen in de context van een procedure die niet geautomatiseerd is, zoals dat 
het geval is voor de echtscheidingen uitgesproken op grond van het foutbegrip vóór de hervorming van 2007. 
 
 Uit het enkele feit dat de kritiek van de Raad van State en van de parlementsleden alleen betrekking zou 
hebben op de ontstentenis van de, aanvankelijk door de wetgever overwogen, mogelijkheid van hoger beroep, 
kan ten slotte niet worden afgeleid dat, a contrario, de bekritiseerde maatregel, die soepeler is, 
noodzakelijkerwijs verantwoord zou zijn in het licht van de nagestreefde doelen. 
 
 A.4.3.  Het zijn de nieuwe grondregels, waarbij een geautomatiseerde procedure wordt ingevoerd, die 
nieuwe procedureregels verantwoorden die afwijken van het gemeen recht, teneinde dilatoire beroepen te 
voorkomen; in de context van een procedure opgebouwd rond het foutbegrip is dat doel niet relevant. Voor het 
overige moeten de beginselen van het overgangsrecht, aangevoerd door de Ministerraad, voldoen aan de vereiste 
van niet-discriminatie. 
 
 Ten slotte heeft de prejudiciële vraag ook betrekking op de procedures die volledig geregeld zijn bij de wet 
van 27 april 2007, wanneer die zijn opgebouwd rond het begrip « vastgestelde onherstelbare ontwrichting », dat 
het voorwerp van een werkelijke betwisting kan uitmaken. 
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 A.4.4.  De eiseres voor de verwijzende rechter onderstreept ten slotte dat het Hof, waaraan een 
grondwettigheidsvraag is gesteld, alleen rekening moet houden met het bindende gevolg dat van toepassing is op 
het geschil waarin de partijen waarvan sprake betrokken zijn en niet met de moeilijkheden die zich in andere 
gevallen, met andere personen, kunnen voordoen. 
 
 Die vraag is immers rechtstreeks verbonden met het gezag van de op prejudiciële vraag gewezen arresten 
en met de mogelijkheid voor het Hof om zijn vaststellingen van ongrondwettigheid in de tijd te beperken. In elk 
geval zal een eventuele vaststelling van ongrondwettigheid de weg openen voor een beroep tot vernietiging 
waardoor het Hof gebruik zal kunnen maken van de mogelijkheid om de gevolgen te handhaven, 
overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. In geval van vaststelling van 
ongrondwettigheid staat het ten slotte vast dat de administratieve overheden de termijn van één maand om zich 
in cassatie te voorzien, zouden moeten vervangen door de gemeenrechtelijke termijn, hetgeen elke 
rechtsonzekerheid zou uitsluiten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  In de versie die van toepassing is op het geschil voor de verwijzende rechter, 

bepaalde artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 28 van de wet 

van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding (hierna : de wet 27 april 

2007) :  

 

 « De termijn om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing die de echtscheiding 
uitspreekt, wordt vastgesteld op één maand. Deze termijn en de voorziening in cassatie 
schorsen de tenuitvoerlegging ». 
 

 Vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 april 2007 bepaalde dat artikel : 

 

 « De termijn om zich in cassatie te voorzien begint te lopen, voor op tegenspraak 
gewezen arresten, van de dag van de betekening aan de partijen, voor bij verstek gewezen 
arresten, van de dag waarop het verzet niet meer ontvankelijk is. 
 
 Voorziening in cassatie tegen een arrest waarbij echtscheiding wordt uitgesproken, 
schorst de tenuitvoerlegging ». 
 

 B.1.2.  Artikel 6 van de wet van 2 juni 2010 « tot wijziging van sommige bepalingen van 

het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake 

echtscheiding betreft » (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2010) heeft artikel 1274 van het 

Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij de wet van 27 april 2007, vervangen door : 

 

 « De termijn om zich in cassatie te voorzien en de voorziening in cassatie schorsen de 
tenuitvoerlegging ». 
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 Die wetswijziging heeft evenwel geen gevolgen voor het voor de verwijzende rechter 

hangende geschil. 

 

 B.1.3.  Artikel 42, §§ 2 en 6, van de wet van 27 april 2007 bepaalt : 

 

 « […] 
 
 § 2.  De vroegere artikelen 229, 231 en 232 van hetzelfde Wetboek blijven van toepassing 
op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid voor de 
inwerkingtreding van deze wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken. 
 
 […] 
 
 § 6.  Artikel 1274 van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 28, is niet van 
toepassing op de arresten die uitgesproken zijn voor de inwerkingtreding van deze wet, indien 
de debatten voordien werden afgesloten ». 
 

 B.1.4.  Op grond van artikel 44 ervan is de wet van 27 april 2007 in werking getreden op 

1 september  2007. 

 

 B.2.1.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over een eventuele discriminatie 

tussen de echtgenoot die beschikt over een cassatietermijn van één maand om zich in cassatie 

te voorzien tegen een beslissing waarbij de echtscheiding in zijn nadeel is uitgesproken, en de 

echtgenoot die beschikt over de gemeenrechtelijke termijn van drie maanden om zich in 

cassatie te voorzien tegen een beslissing waarbij is geweigerd zich uit te spreken over de 

echtscheiding in het nadeel van de andere echtgenoot. 

 

 B.2.2.  Uit de feiten van het geding en de formulering van de prejudiciële vraag blijkt dat 

het Hof wordt ondervraagd over het verschil in behandeling tussen de echtgenoten die 

beschikken over, enerzijds, overeenkomstig artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, in de 

versie van toepassing krachtens artikel 42, § 6, van de wet van 27 april 2007, een termijn van 

één maand om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing waarbij de echtscheiding is 

uitgesproken en, anderzijds, een gemeenrechtelijke termijn van drie maanden om zich in 

cassatie te voorzien tegen een beslissing waarbij wordt geweigerd de echtscheiding uit te 

spreken, wanneer de echtscheiding is aangevraagd op basis van de vroegere artikelen 229, 231 

en 232 van het Burgerlijk Wetboek, die van toepassing blijven op grond van artikel 42, § 2, 

van de wet van 27 april 2007. 
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 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die hypothese. 

 

 B.3.1.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 april 2007, die het 

echtscheidingsrecht heeft hervormd, werd ten aanzien van de rechtsmiddelen aanvankelijk 

overwogen een einde te maken aan elke mogelijkheid van hoger beroep tegen een beslissing 

waarbij de echtscheiding is uitgesproken, teneinde te voorkomen dat het beroep wordt 

gebruikt « als een vertragingsmanoeuvre » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2341/001, 

p. 13), in de context van een hervorming die een « zeker automatisme in de uitspraak van de 

echtscheiding » invoert (ibid., p. 12). 

 

 De voorziening in cassatie bleef evenwel mogelijk, maar, « opnieuw om 

vertragingsmanoeuvres te beperken » (ibid., p. 13), werd de termijn om zich in cassatie te 

voorzien vastgelegd op één maand, in plaats van drie maanden in het gemeen recht. 

 

 Gelet op de kritiek van de afdeling wetgeving van de Raad van State is echter afgezien 

van het voornemen om een einde te maken aan de mogelijkheid van hoger beroep tegen een 

beslissing waarbij de echtscheiding is uitgesproken. 

 

 B.3.2.  Die inkorting van de termijn om zich in cassatie te voorzien, werd dus op dezelfde 

wijze verantwoord als voor de overwogen wijziging van de mogelijkheden van hoger beroep, 

namelijk de zorg om vertragingsmanoeuvres te vermijden (Parl. St., Kamer, 2005-2006, 

DOC 51-2341/001, p. 13), teneinde de procedure te vereenvoudigen en te « versnellen » 

(Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2341/007, p. 92).  

 

 Er is eveneens gepreciseerd : 

 

 « Men behoudt het opschortende karakter van de termijn en van de voorziening rekening 
houdend met het permanente karakter van de situatie van de personen » (Parl. St., Kamer, 
2005-2006, DOC 51-2341/001, p. 32; zie ook Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2341/007, 
p. 93). 
 

 B.3.3.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft geen bezwaren geuit met 

betrekking tot de kortere termijn van één maand om zich in cassatie te voorzien, maar heeft 
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zich vragen gesteld bij de termijn van de voorziening gericht tegen een arrest waarbij de 

echtscheiding is geweigerd (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2341/001, p. 54). 

 

 De vertegenwoordiger van de minister heeft geantwoord :  

 

 « De termijn van drie maanden wordt gehandhaafd wanneer het cassatieberoep een arrest 
die de echtscheiding weigert, betreft » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2341/007, p. 93). 
 

 B.4.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 

zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels, een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.5.  De voorziening in cassatie is een buitengewoon rechtsmiddel waardoor een partij in 

de mogelijkheid wordt gesteld om, wegens schending van de wet of wegens verzuim van 

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, de vernietiging te vragen 

van een in laatste aanleg gewezen beslissing. 

 

 B.6.1.  Tussen een beslissing waarbij een echtscheiding wordt uitgesproken en een 

beslissing waarbij wordt geweigerd een echtscheiding uit te spreken, bestaat een 

fundamenteel verschil in zoverre alleen de eerste gevolgen heeft voor de situatie van de 

personen, waarbij een einde wordt gemaakt aan de huwelijksband. 

 

 Dat verschil tussen beide soorten van beslissingen kan verschillen in procedureregels 

verantwoorden. 

 

 Een dergelijk verschil tussen die twee soorten van beslissingen is overigens onderstreept 

in de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 april 2007, wat de 

instemmingsmogelijkheden betreft : 

 

 « Het Hof van Cassatie is van mening dat het mogelijk is in te stemmen met een vonnis 
dat de echtscheiding weigert, maar niet met een vonnis die ze uitspreekt » (Parl. St., Kamer, 
2005-2006, DOC 51-2341/001, p. 32). 
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 B.6.2.  Het verschil, ten aanzien van de termijnen van de voorziening in cassatie, tussen een 

beslissing waarbij een echtscheiding wordt uitgesproken en een beslissing waarbij wordt 

geweigerd de echtscheiding uit te spreken, vloeit eveneens voort uit het verschil in de gevolgen 

van de termijn en van de tegen die beslissingen ingestelde voorziening : terwijl, overeenkomstig 

artikel 1274, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn en de voorziening in cassatie 

een beslissing waarbij de echtscheiding is uitgesproken, schorsen, schorsen de termijn en de 

voorziening in cassatie een beslissing waarbij is geweigerd de echtscheiding uit te spreken, niet. 

 

 Gelet op het schorsende karakter van de voorzieningstermijn, vermocht de wetgever 

redelijkerwijze ervan uit te gaan dat de rechtszekerheid verantwoordde dat de situatie van de 

partijen zo snel mogelijk duidelijk moest zijn, door de termijn van de voorziening aldus te 

beperken tot één maand. 

 

 B.7.  Gelet op het fundamentele verschil tussen de beslissingen waarbij de echtscheiding 

wordt uitgesproken en de beslissingen waarbij wordt geweigerd de echtscheiding uit te spreken, 

vermocht de wetgever, voor het instellen van een voorziening in cassatie tegen een beslissing 

waarbij de echtscheiding is uitgesproken, andere ontvankelijkheidsvoorwaarden vast te stellen 

dan die voor het instellen van een voorziening in cassatie tegen een beslissing van weigering om 

de echtscheiding uit te spreken, waarbij die laatstgenoemde voorwaarden afgestemd worden op 

die voor het instellen van de gemeenrechtelijke voorziening in cassatie in burgerlijke zaken. 

 

 Die ontvankelijkheidsvoorwaarden mogen echter niet ertoe leiden dat het recht om een 

voorziening in cassatie in te stellen op zodanige wijze wordt beperkt dat de kern ervan wordt 

aangetast. Dit zou het geval zijn wanneer de beperkingen geen wettig doel nastreven of indien 

er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het 

nagestreefde doel. Het is derhalve vereist dat de ontvankelijkheidsvoorwaarden niet leiden tot 

een onevenredige beperking van de bij de wet aan de partijen toegekende mogelijkheid om 

zich in cassatie te voorzien. 

 

 B.8.  De regels betreffende de termijnen om beroep in te stellen, zijn gericht op een goede 

rechtsbedeling en het weren van de risico’s van rechtsonzekerheid. Die regels mogen de 

rechtzoekenden echter niet verhinderen de beschikbare rechtsmiddelen te doen gelden. 
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 B.9.  Zelfs indien te dezen rekening wordt gehouden met de buitengewone aard van het 

rechtsmiddel en met de bijzondere aard van een echtscheidingsbeslissing, kan een termijn van 

één maand om een voorziening in cassatie in te stellen niet worden geacht een onevenredige 

beperking in te houden van de rechten van de betrokken personen. 

 

 Die termijn is niet dermate kort dat hij de aanwending van het rechtsmiddel van de 

voorziening in cassatie buitensporig moeilijk of onmogelijk zou maken. 

 

 B.10.  In de veronderstelling dat de situatie van de echtgenoten die zich in cassatie voorzien 

tegen een beslissing waarbij de echtscheiding is uitgesproken, dienstig kan worden vergeleken 

met de situatie van de echtgenoten die zich in cassatie voorzien tegen een beslissing waarbij is 

geweigerd een echtscheiding uit te spreken, is het aangevoerde verschil in behandeling niet 

onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 De toetsing in het licht van die grondwetsbepalingen, in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.11.  Het gegeven dat de echtscheiding te dezen is aangevraagd op grond van de vroegere 

artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing krachtens artikel 42, § 2, 

van de wet van 27 april 2007, en dat de voorzieningstermijn van één maand, bepaald in 

artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, van toepassing is op een echtscheidingsbeslissing 

waarvan de sluiting van de debatten en de uitspraak zich situeren na de inwerkingtreding van de 

wet van 27 april 2007, kan evenmin een discriminatie teweegbrengen. 

 

 Artikel 42, § 6, van de wet van 27 april 2007 wijkt immers af van het beginsel van de 

onmiddellijke toepassing van de procedurewetten, doordat het de termijn om zich in cassatie te 

voorzien voor de arresten waarvoor de sluiting van de debatten is uitgesproken vóór de 

inwerkingtreding van die wet op drie maanden behoudt, teneinde te verzekeren dat op het 

ogenblik van de debatten de partijen de eventuele rechtsmiddelen en de regeling ervan tegen de 

uit te spreken beslissing konden kennen en in overweging nemen. Het is niet verantwoord 

eveneens af te wijken van dat beginsel ten aanzien van de beslissingen uitgesproken na de 

inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 en waarvoor de sluiting van de debatten is 

uitgesproken na de inwerkingtreding van die wet, zelfs indien die beslissingen de vroegere 
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artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek toepasten, aangezien de wetgever het in 

B.6.2 in herinnering gebrachte gewettigde doel nastreefde en hij redelijkerwijs ervan kon uitgaan 

dat de betrokken partijen worden geacht de rechtsmiddelen en de ontvankelijkheidsvoorwaarden 

ervan te kennen die van toepassing zijn op het ogenblik van de uitspraak van hun echtscheiding. 

 

 De in het geding zijnde maatregel is dus niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 Voor het overige laat het gegeven dat de wetgever heeft beslist om, met de voormelde wet 

van 2 juni 2010, opnieuw een termijn van drie maanden in te voeren om zich in cassatie te 

voorzien, niet toe te besluiten dat een termijn van één maand om zich in cassatie te voorzien 

tegen een beslissing waarbij de echtscheiding is uitgesproken, noodzakelijkerwijs onverantwoord 

zou zijn. 

 

 B.12.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 28 van de wet van 

27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, en artikel 42, §§ 2 en 6, van die 

wet schenden niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en in het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De Voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4801 

 
 

Arrest nr. 101/2010 
van 16 september 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld 

door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 4 november 2009 in zake Françoise Gobin tegen Jean-Pierre Dumont, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 november 2009, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, [in die zin geïnterpreteerd dat] het voor de berekening van de rekeningen van 
terugnemingen en vergoedingen niet toelaat rekening te houden met de meerwaarde van een 
eigen goed dat een van beide echtgenoten vóór het huwelijk bezat en dat een financiële last 
heeft doen ontstaan voor de gemeenschap, terwijl hetzelfde artikel 1435 voor de berekening 
van de rekeningen van terugnemingen en vergoedingen toelaat rekening te houden met die 
meerwaarde wanneer het eigen goed van een van beide echtgenoten tijdens het huwelijk is 
verkregen waarbij een financiële last is ontstaan die analoog is met die welke, in het 
eerstvermelde geval, reeds vóór het huwelijk bestond en ten laste van de gemeenschap is 
gekomen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Françoise Gobin, wonende te 2300 Turnhout, IJzerstraat 27/1; 
 
 -  Jean-Pierre Dumont, wonende te 5060 Sambreville, rue du Tram 66; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Belkacemi, advocaat bij de balie te Luik, loco Mr. I. Sohet, advocaat bij de balie 
te Namen, voor Françoise Gobin; 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Uit de rechtspleging in het bodemgeschil blijkt dat de verwijzende rechter, in het kader van de verdere 
afhandeling van een procedure tot echtscheiding, heeft geoordeeld de prejudiciële vraag over artikel 1435 van 
het Burgerlijk Wetboek te moeten stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  In zijn memorie brengt de Ministerraad allereerst in herinnering dat het stelsel van gemeenschap 
van goederen is gebaseerd op het bestaan van drie vermogens, namelijk : een eigen vermogen van elke 
echtgenoot en een gemeenschappelijk vermogen waarvan het beheer op beide echtgenoten samen rust. De 
vergoeding wordt beschouwd als een schadeloosstelling die een van de vermogens ontvangt om de door een 
ander vermogen veroorzaakte verarming te compenseren. 
 
 De Ministerraad brengt vervolgens de inhoud van de in de artikelen 1432 tot 1434 van het Burgerlijk 
Wetboek vervatte regels in herinnering. Met betrekking tot het in het geding zijnde artikel 1435 brengt de 
Ministerraad in herinnering dat het een principiële regel vaststelt voor de berekening van de 
vergoedingsrekeningen, alsook een bij de wet van 14 juli 1976 ingevoegde correctie waardoor de verschuldigde 
vergoeding hoger kan zijn dan het bedrag van de betaalde geldsom. Dat is het geval wanneer het bedrag uit het 
vergoedingsgerechtigde vermogen het mogelijk heeft gemaakt dat het vergoedingsplichtige vermogen een 
meerwaarde heeft verwezenlijkt bij het beleggen van dat bedrag.  
 
 A.1.2.  Met betrekking tot de prejudiciële vraag die te dezen aan het Hof is voorgelegd, stelt de 
Ministerraad dat moet worden nagegaan of het ramen van een vergoeding met betrekking tot een eigen goed dat 
een financiële last voor de gemeenschap doet ontstaan, dient te verschillen naargelang dat goed vóór of tijdens 
het huwelijk is verkregen. 
 
 Bij de analyse van de parlementaire voorbereiding die tot het aannemen van de in het geding zijnde 
bepaling heeft geleid, wijst de Ministerraad erop dat het niet blijkt dat die bepaling, in zoverre zij het mogelijk 
maakt het bedrag van de verschuldigde vergoeding te berekenen op grond van de door een eigen goed verkregen 
waardevermeerdering dankzij de inbreng van het vergoedingsgerechtigde vermogen, een onderscheid maakt 
tussen een goed dat men vóór of na het huwelijk bezit. In de parlementaire voorbereiding zouden voor de 
berekening van de verschuldigde vergoeding immers zowel vóór als na het huwelijk verkregen goederen 
uitdrukkelijk worden vermeld. Voor de berekening van de vergoeding zou er inderdaad sprake zijn van de 
waarde of de meerwaarde van een goed dat tijdens het huwelijk is verkregen, in stand is gehouden of is 
verbeterd. Het voegwoord « of » in artikel 1435 zou voldoende aantonen dat een goed vóór het huwelijk kan zijn 
verkregen en tijdens dat huwelijk enkel in stand kan zijn gehouden en/of verbeterd. 
 
 De Ministerraad beklemtoont eveneens dat artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek in de rechtsleer en de 
rechtspraak niet op de in de prejudiciële vraag vermelde wijze wordt geïnterpreteerd. Er wordt immers een 
interpretatie van de tekst gegeven die het, voor het ramen van de verschuldigde vergoeding, niet mogelijk maakt 
een onderscheid te maken tussen de situatie van de eigen goederen die men vóór het huwelijk bezat en de situatie 
van die welke na het sluiten van het huwelijk zijn verkregen. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad besluit dat de in het geding zijnde bepaling, in de door de verwijzende rechter 
gesuggereerde interpretatie ervan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, terwijl die bepaling, in de 
interpretatie volgens welke zij geen onderscheid maakt tussen een goed dat men vóór of na het huwelijk bezit, 
die artikelen van de Grondwet niet schendt. 
 
 A.2.1.  De verweerder voor de verwijzende rechter voert in zijn memorie aan dat het in het geding zijnde 
artikel voorziet in drie specifieke gevallen waarin rekening wordt gehouden met de meerwaarde bij de 
berekening van de vergoeding. Het eerste geval betreft het verkrijgen van een goed door één vermogen terwijl 
die verkrijging door een ander vermogen wordt gefinancierd. Het tweede geval betreft de uitvoering van 
instandhoudingswerken aan een goed dat aan een vermogen toebehoort, die door een ander vermogen wordt 
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gefinancierd. Ten slotte betreft het derde geval de uitvoering van verbeteringswerken aan een goed dat aan een 
vermogen toebehoort, die door een ander vermogen wordt gefinancierd. Het is het eerste geval dat in de 
prejudiciële vraag wordt beoogd. 
 
 A.2.2.  Volgens de verweerder voor de verwijzende rechter wordt bij artikel 1435 van het Burgerlijk 
Wetboek een revalorisatie van de vergoedingsrekening enkel overwogen indien de gelden die ten voordele van 
een ander vermogen uit een vermogen zijn gehaald, het mogelijk hebben gemaakt een goed te verkrijgen ten 
voordele van dat andere vermogen. 
 
 De in het geding zijnde bepaling zou enkel van toepassing zijn indien de uitgave met betrekking tot het 
verkrijgen van een goed tijdens het huwelijk plaatsvindt en niet indien een vermogen tijdens het huwelijk een 
schuld dient te betalen die reeds vóór de voltrekking ervan bestond. Dat verschil in behandeling zou niet kunnen 
worden verantwoord door het feit dat de partijen, vóór de voltrekking van het huwelijk, op de hoogte waren van 
het bestaan van een eerder aangegane schuld. Het verschil in behandeling zou des te minder kunnen worden 
aanvaard daar het met betrekking tot de twee andere toepassingsgevallen van de revalorisatie, namelijk de 
uitgaven voor instandhouding of de uitgaven voor verbetering, weinig van belang is of die uitgaven zijn gedaan 
voor een goed dat een van de echtgenoten reeds vóór het huwelijk bezat of dat hij tijdens dat huwelijk heeft 
verkregen. 
 
 A.3.1.  De eiseres voor de verwijzende rechter wijst, harerzijds, erop dat artikel 1435 van het Burgerlijk 
Wetboek drie verschillende gevallen beoogt waarvoor een echtgenoot een vergoeding is verschuldigd aan het 
gemeenschappelijk vermogen, namelijk : de verkrijging van een eigen goed, de instandhouding of de verbetering 
ervan. Het beoogt dus geenszins de hypothecaire terugbetaling van een goed dat vóór het huwelijk door een 
echtgenoot is verkregen. Dat onderscheid zou worden verantwoord door het feit dat de terugbetalingslast 
voorafgaat aan het huwelijk en wordt opgelegd aan de echtgenoot die geen eigenaar is. 
 
 A.3.2.  De eiseres voor de verwijzende rechter wijst met nadruk erop dat de inkomsten uit een eigen goed 
gemeenschappelijk zijn in het kader van het huwelijksvermogensstelsel van gemeenschap van goederen. Die 
gemeenschap profiteert dus ten volle van de inkomsten uit dat goed. Het zou bijgevolg geenszins onbillijk zijn 
dat zij geen enkele terugbetaling kan eisen van wat zij heeft betaald om die gemeenschappelijke inkomsten in 
stand te houden. 
 
 Daarentegen zou het feit dat een eigen goed dat door een echtgenoot tijdens het huwelijk is verkregen, het 
voorwerp van een vergoeding kan uitmaken, volledig worden verantwoord door de omstandigheid dat het een 
gemeenschappelijk project betreft, een vaste wil van beide echtgenoten om het onroerend goed enkel op naam 
van een van hen te plaatsen, met als tegenprestatie echter de aan de gemeenschap verschuldigde vergoeding voor 
de uitgaven, ook die welke zijn gemaakt door de echtgenoot die geen eigenaar is. 
 
 A.4.1.  In zijn memorie van antwoord wijst de Ministerraad erop dat geen enkele redelijke en objectieve 
verantwoording het mogelijk zou lijken te maken dat bij de berekening van de vergoedingsrekeningen een 
gedifferentieerde behandeling wordt voorbehouden aan de eigen goederen die vóór het huwelijk zijn verkregen 
ten opzichte van die welke tijdens het huwelijk zijn verkregen. In beide gevallen zou de gemeenschap zich 
immers in een vergelijkbare situatie bevinden : zij is verarmd ten voordele van een goed dat één van de 
echtgenoten in eigen bezit heeft. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad voert aan dat een verzoenende interpretatie, naast de door de verwijzende rechter, 
de verzoekster en de verweerder geformuleerde interpretatie, het mogelijk zou maken om het in de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet verankerde beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet te schenden. Noch uit de 
parlementaire voorbereiding, noch uit de bewoordingen zelf van de in het geding zijnde bepaling kan immers 
worden besloten tot een verschil in behandeling tussen het verkrijgen van een eigen goed vóór of na het 
huwelijk, aangezien de bepaling in geen enkele beslissing voorziet over het ogenblik waarop het eigen goed 
moet zijn verkregen om een eventuele revalorisatie ervan te genieten. 
 
 A.4.3.  Volgens de Ministerraad zullen de inkomsten uit het eigen goed, ongeacht of het goed vóór of na 
het huwelijk is verkregen, in ieder geval aan de gemeenschap toekomen. Bijgevolg zou moeilijk kunnen worden 
aangevoerd dat de revalorisatie wordt geweigerd voor een vóór het huwelijk verkregen eigen goed daar de 
gemeenschap, ter compensatie, de inkomsten uit het goed in kwestie kan genieten, aangezien diezelfde 
inkomsten eveneens aan de gemeenschap toekomen wanneer het goed na het huwelijk is verkregen. 
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 De Ministerraad voegt daaraan toe dat het niet zeker zou zijn dat een eigen goed dat tijdens het huwelijk 
door één van de echtgenoten is verkregen, noodzakelijkerwijs het voorwerp van een gemeenschappelijke wil van 
beide echtgenoten uitmaakt. Omgekeerd zou het niet onmogelijk zijn dat echtgenoten het vóór het huwelijk eens 
zijn geworden over het verkrijgen van een goed door slechts één van hen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin 

geïnterpreteerd « dat het voor de berekening van de rekeningen van terugnemingen en 

vergoedingen niet toelaat rekening te houden met de waardevermeerdering van een eigen 

goed dat een van beide echtgenoten vóór het huwelijk bezat en dat een financiële last heeft 

doen ontstaan voor de gemeenschap, [terwijl het wel toelaat] rekening te houden met die 

waardevermeerdering wanneer het eigen goed van een van beide echtgenoten tijdens het 

huwelijk is verkregen waarbij een financiële last is ontstaan die analoog is met die welke, in 

het eerstvermelde geval, ten laste van de gemeenschap is gekomen ». 

 

 B.2.  Artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « De vergoeding mag niet kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde 
vermogen. Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden 
echter gediend tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de 
vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de 
ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige 
vermogen, hetzij op de dag van de vervreemding indien het voordien vervreemd is; is het 
vervreemde goed vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op de 
grondslag van dat nieuwe goed ». 
 

 B.3.  Wanneer een rechter het Hof ondervraagt over de grondwettigheid van een bepaling 

in een bepaalde interpretatie, antwoordt het Hof, in de regel, op de vraag door die bepaling in 

die interpretatie te onderzoeken. 

 

 B.4.1.  Artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek legt als regel vast dat een vergoeding is 

verschuldigd wanneer het gemeenschappelijk vermogen verrijkt of verarmd is ten nadele of 

ten voordele van het eigen vermogen van een der echtgenoten (Parl. St., Senaat, 1975-1976, 

nr. 683/2, p. 70). 
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 De in het geding zijnde bepaling stelt de wijzen van raming van de vergoedingen vast. Zo 

mag de vergoeding niet kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde 

vermogen. Het bedrag van de verarming kan echter worden aangevuld met een 

waardevermeerdering wanneer de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en 

gelden hebben gediend tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed. 

 

 B.4.2.  De in het geding zijnde bepaling werd tijdens de parlementaire voorbereiding als 

volgt verantwoord : 

 

 « Bij het onderzoek van de artikelen 1400, 1402 en 1403 heeft de Commissie besloten 
om, bij de bepaling van het bedrag van de vergoeding, af te zien van het beginsel volgens 
hetwelk dat bedrag definitief wordt vastgesteld op de som waarmee het ene vermogen 
verarmd is ten voordele van het andere. 
 
 Voor zover het vergoedingsplichtige vermogen door een oordeelkundige investering van 
het bedrag dat voorkomt uit het vergoedingsgerechtigde vermogen, een waardevermeerdering 
heeft ondergaan, al dan niet ten gevolge van de muntontwaarding, is het billijk dat die 
waardevermeerdering ook ten goede komt aan het vergoedingsgerechtigde vermogen. Hoe 
dan ook, de vergoeding mag niet minder bedragen dan de verarming van het 
vergoedingsgerechtigde vermogen » (ibid., p. 71). 
 

 B.4.3.  Volgens de door de verwijzende rechter gestelde prejudiciële vraag zou de 

waardevermeerdering bedoeld in artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek enkel kunnen 

worden toegepast in het geval waarin één van de echtgenoten na het huwelijk een goed 

verkrijgt dat een financiële last heeft doen ontstaan voor het gemeenschappelijk vermogen. Er 

zou daarentegen geen enkele waardevermeerdering kunnen worden toegepast wanneer het 

goed door één van de echtgenoten is verkregen vóór het huwelijk, terwijl het 

gemeenschappelijk vermogen een financiële last voor dat goed draagt. 

 

 B.5.  Niets kan verantwoorden dat voor de berekening van de rekeningen van 

terugnemingen en vergoedingen een onderscheid wordt gemaakt naargelang het eigen goed 

dat aanleiding geeft tot vergoeding, vóór of tijdens het huwelijk door één van de echtgenoten 

is verkregen. Zowel in het ene als in het andere geval bevindt het gemeenschappelijk 

vermogen zich immers in een identieke situatie, namelijk dat het een financiële last draagt die 

is verbonden aan het bestaan van het eigen goed. Daaruit volgt dat de waardevermeerdering 

bedoeld in de in het geding zijnde bepaling, zonder onderscheid zou moeten worden toegepast 

in de twee gevallen die door de prejudiciële vraag worden beoogd. 
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 B.6.  In de interpretatie die de verwijzende rechter eraan geeft, is artikel 1435 van het 

Burgerlijk Wetboek niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.7.  Zoals de Ministerraad in zijn memorie opmerkt, kan de in het geding zijnde 

bepaling anders worden geïnterpreteerd.  

 

 Immers, noch in de tekst zelf van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek, noch in de 

parlementaire voorbereiding die heeft geleid tot de aanneming ervan, wordt voor de 

toepassing van de in het geding zijnde waardevermeerdering een onderscheid gemaakt naar 

gelang van het ogenblik waarop het goed dat aanleiding geeft tot de berekening van een 

vergoeding, is verkregen. 

 

 B.8.  Geïnterpreteerd in die zin dat het voor de berekening van de rekeningen van 

terugnemingen en vergoedingen toelaat rekening te houden met de waardevermeerdering van 

een eigen goed dat een van beide echtgenoten vóór het huwelijk bezat en dat een financiële 

last heeft doen ontstaan voor de gemeenschap, is artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek 

bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Geïnterpreteerd in die zin dat het voor de berekening van de rekeningen van 

terugnemingen en vergoedingen niet toelaat rekening te houden met de waardevermeerdering 

van een eigen goed dat een van beide echtgenoten vóór het huwelijk bezat en dat een 

financiële last heeft doen ontstaan voor de gemeenschap, schendt artikel 1435 van het 

Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  Geïnterpreteerd in die zin dat het voor de berekening van de rekeningen van 

terugnemingen en vergoedingen toelaat rekening te houden met de waardevermeerdering van 

een eigen goed dat een van beide echtgenoten vóór het huwelijk bezat en dat een financiële 

last heeft doen ontstaan voor de gemeenschap, schendt artikel 1435 van het Burgerlijk 

Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4817 

 
 

Arrest nr. 102/2010 
van 16 september 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende het Wetboek van vennootschappen (in het 

bijzonder de minderheidsvordering in de coöperatieve vennootschappen), gesteld door de 

Rechtbank van Koophandel te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 19 november 2009 in zake Godelieve Benoot tegen Franciscus Cornelis en 
anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 november 2009, 
heeft de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 1.  « Is er inzake de minderheidsvordering toekomend aan de minderheidsvennoten 
sprake van een discriminatie door de ontstentenis van een wettelijke regeling (en bijgevolg 
van een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet), nu voor een 
minderheidsvennoot van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(cvba) wel is voorzien in een minderheidsvordering (artikel 416 W.Venn.), terwijl dergelijke 
vordering niet is voorzien voor de minderheidsvennoot van een coöperatieve vennootschap 
met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) ? »; 
 
 2.  « Is er inzake de minderheidsvordering toekomend aan de minderheidsvennoten 
sprake van een discriminatie door de ontstentenis van een wettelijke regeling (en bijgevolg 
van een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet), nu deze 
minderheidsvordering enkel is voorzien voor een minderheidsvennoot van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba – artikel 290 W.Venn.), van een 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba – artikel 416 W.Venn.) en 
van een naamloze vennootschap (nv – artikel 562 W.Venn.), terwijl dergelijke vordering niet 
is voorzien voor de minderheidsvennoot van vennootschappen met een andere rechtsvorm, 
zoals de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Godelieve Benoot, wonende te 9500 Geraardsbergen, Smeerebbestraat 38; 
 
 -  Franciscus Cornelis, wonende te 9320 Aalst, Laarstraat 16, de cv « Immo Service », 
met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, Laarstraat 16, en de bvba « Ter Laar », met 
maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, Laarstraat 16; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Lambrecht, tevens loco Mr. M. De Wolf, advocaten bij de balie te 
Dendermonde, voor Godelieve Benoot; 
 
 .  Mr. V. Roggeman loco Mr. Daniël Van Ransbeeck, advocaten bij de balie te 
Dendermonde, voor Franciscus Cornelis en anderen; 
 
 .  Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Godelieve Benoot, eiseres, en Franciscus Cornelis, verweerder, zijn vennoten van de cvoa « Fiskaal en 
Boekhoudkundig Dienstenkantoor » (hierna : de cvoa « Fiscbodi »). De eiseres en de verweerder bezitten 49 pct. 
respectievelijk 51 pct. van de aandelen van die vennootschap. 
 
 Voor de verwijzende rechter vordert Godelieve Benoot een schadevergoeding voor rekening van de 
cvoa « Fiscbodi » wegens onttrekking van cliënteel en de « sterfhuisconstructie ». 
 
 De verwijzende rechter verklaart de cvoa « Fiscbodi » ontbonden lastens en ten nadele van Franciscus 
Cornelis en stelt een vereffenaar aan. 
 
 Wat de vordering van Godelieve Benoot tot het verkrijgen van een schadevergoeding betreft, rijst volgens 
de verwijzende rechter de vraag of het ontbreken van een wettelijke regeling (minderheidsvordering) voor 
vennootschappen van het type van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) een 
discriminatie inhoudt. Hij is van oordeel dat, wat de « minderheidsvordering » betreft die door Godelieve Benoot 
werd ingesteld, het Hof prejudicieel dient te worden ondervraagd. Na vastgesteld te hebben dat de 
vennootschapswetgeving niet in een minderheidsvordering in de cvoa voorziet en dat er evenmin een algemene 
regeling bestaat inzake de minderheidsvordering voor elke vennootschap met rechtspersoonlijkheid, stelt de 
verwijzende rechter - alvorens over de vordering van Godelieve Benoot uitspraak te doen - ambtshalve de 
voormelde prejudiciële vragen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het verzoek tot herformulering van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  Godelieve Benoot is van oordeel dat de tweede prejudiciële vraag dient te worden geherformuleerd, 
in die zin dat die vraag zou moeten worden uitgebreid tot de situatie van de minderheidsaandeelhouders of 
minderheidsvennoten van een commanditaire vennootschap op aandelen, van een Europese vennootschap en van 
een Europese coöperatieve vennootschap, aangezien ook in die vennootschapsvormen in een 
minderheidsvordering voor de minderheidsaandeelhouders of minderheidsvennoten is voorzien. 
 
 A.1.2.  Uit de vergelijking van het statuut van de minderheidsvennoten van een Europese coöperatieve 
vennootschap met dat van de minderheidsvennoten van een Belgische coöperatieve vennootschap, vloeit volgens 
Godelieve Benoot nog een andere discriminatie voort. Er valt immers niet in te zien waarom de 
minderheidsvordering niet aan de minderheidsvennoten van een Belgische coöperatieve vennootschap met 
onbeperkte aansprakelijkheid wordt toegekend, terwijl alle minderheidsvennoten van een Europese coöperatieve 
vennootschap wel over een minderheidsvordering beschikken, ongeacht het feit of het een Europese 
coöperatieve vennootschap met beperkte dan wel met onbeperkte aansprakelijkheid betreft.  
 



 4

 A.2.  De Ministerraad verzet zich tegen het verzoek tot herformulering, vermits het niet aan het Hof staat 
om de vraag die door de verwijzende rechter is gesteld, uit te breiden tot normen waarover het in de 
oorspronkelijke prejudiciële vraag niet werd ondervraagd. 
 
 
 Ten aanzien van de vergelijkbaarheid 
 
 A.3.  Volgens Franciscus Cornelis zijn de verschillende categorieën van vennootschappen die in de 
prejudiciële vragen worden vermeld niet vergelijkbaar. De verschillende vennootschapsvormen beantwoorden 
immers aan onderscheiden noden vanuit de praktijk en voor elke vennootschapsvorm gelden specifieke regels. 
 
 A.4.  Volgens de Ministerraad dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de 
minderheidsaandeelhouders of minderheidsvennoten van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid 
naargelang die aandeelhouders of vennoten hoofdelijk en onbeperkt dan wel beperkt aansprakelijk zijn. Beide 
categorieën van personen bevinden zich in twee onderscheiden situaties. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.5.1.  Godelieve Benoot betoogt dat, vermits de actio mandati een meerderheidsbeslissing van de 
algemene vergadering vereist, dat actiemiddel geen soelaas biedt voor de aandeelhouders die over onvoldoende 
stemmen beschikken om die meerderheid te verkrijgen. Daarom werd bij de wet van 18 juli 1991 de 
minderheidsvordering ingevoerd : de minderheidsaandeelhouder beschikt krachtens de artikelen 290 en 562 van 
het Wetboek van vennootschappen over de mogelijkheid om voor rekening van de vennootschap een 
aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de bestuurders respectievelijk de zaakvoerders van de naamloze 
vennootschap (nv) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba). Bij de wet van 20 juli 
1991 werd de minderheidsvordering ingevoerd voor de minderheidsvennoten in de coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid (cvba) (artikel 416 van het Wetboek van vennootschappen). Via de 
minderheidsvordering kan de minderheidsaandeelhouder of minderheidsvennoot zich in de plaats van een in 
gebreke blijvende en te lakse meerderheid stellen. Die laatste zal onder meer om redenen van collusie of 
samenspanning niet altijd even snel bereid worden gevonden om de aansprakelijkheid van haar bestuurders of 
zaakvoerders in het geding te brengen. Het bestuur van de vennootschap is immers niet zelden de emanatie van 
de meerderheid van de aandeelhouders in de algemene vergadering, zodat het initiatief tot de echte 
vennootschapsvordering of de actio mandati in de meeste gevallen slechts wordt genomen na een 
meerderheidswissel, een vereffening of een faillissement. Bij de wetten van 18 en 20 juli 1991 werd evenwel 
enkel in een minderheidsvordering voorzien voor de minderheidsaandeelhouders of minderheidsvennoten van de 
voormelde vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, doch niet voor de cvoa. 
 
 Dat verschil in behandeling tussen, enerzijds, de minderheidsaandeelhouders of minderheidsvennoten van 
een nv, een bvba en een cvba en, anderzijds, de minderheidsvennoten van een cvoa is volgens Godelieve Benoot 
discriminerend. Dat verschil in behandeling tussen minderheidsaandeelhouders of minderheidsvennoten die, naar 
gelang van de vennootschapsvorm, al dan niet over een minderheidsvordering beschikken, berust niet op een 
objectief criterium. Noch in de parlementaire voorbereiding van de wet van 18 juli 1991 (invoering van de 
minderheidsvordering in de nv en in de bvba), noch in die van de wet van 20 juli 1991 (invoering van de 
minderheidsvordering in de cvba) wordt een criterium aangegeven waarop het bekritiseerde verschil in 
behandeling zou berusten. Er is hoe dan ook geen redelijke verantwoording voor dat verschil voorhanden. 
 
 In de cvoa is niet in een minderheidsvordering voor de minderheidsaandeelhouders voorzien. Nochtans is 
de cvoa, zoals de nv, de bvba en de cvba, een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Ook in de cvoa zijn de 
bestuurders aan de gemeenrechtelijke regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid onderworpen (artikel 380 van 
het Wetboek van vennootschappen). Ook in de cvoa is in een algemene vergadering van vennoten voorzien die 
bij meerderheid over de aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders dient te beslissen alvorens zulk een 
vordering te kunnen instellen. Ook in de cvoa bestaat dus dezelfde nood aan bescherming als in de nv, de bvba 
en de cvba. 
 
 A.5.2.  Volgens Godelieve Benoot vloeit uit het al dan niet toekennen van de mogelijkheid om een 
minderheidsvordering in te stellen een andere discriminatie voort, namelijk op het vlak van het 
vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek. Zowel de vordering tot het instellen van een 
deskundigenonderzoek als de minderheidsvordering beogen de bescherming van de minderheidsaandeelhouders 
binnen de vennootschap te waarborgen. Anders dan de minderheidsvordering die enkel in een nv, een bvba en 
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een cvba kan worden ingesteld, staat het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek open voor alle 
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Er bestaat geen enkele redelijke verantwoording waarom een 
minderheidsvennoot van een cvoa enkel een vordering tot een deskundigenonderzoek kan instellen, met 
uitsluiting van de mogelijkheid om een minderheidsvordering in te stellen, terwijl uit het verslag van de 
deskundige zou kunnen blijken dat de vastgestelde fouten van de bestuurders schade hebben veroorzaakt, zodat 
een minderheidsvordering kan worden aangewend om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen. 
 
 A.6.1.  Volgens Franciscus Cornelis beoogde de wetgever met het invoeren van de minderheidsvordering 
de eventuele tekortkomingen van de algemene vergadering te ondervangen en een evenwicht in de structuur van 
de vennootschap te bewaren.  
 
 Het verschil in behandeling tussen de nv, de bvba en de cvba, enerzijds, en de cvoa, anderzijds, steunt op 
het objectieve gegeven dat hun juridische toestand verschilt. Zo zijn de aandeelhouders of vennoten in een nv, 
een bvba en een cvba slechts aansprakelijk tot beloop van hun inbreng, terwijl de vennoten van een cvoa 
onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn. De wetgever vermocht de in het geding zijnde maatregel te nemen in 
het kader van zijn doelstelling om vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid te bevorderen om reden dat 
er in dat geval een vermogen van de vennoten bestaat dat duidelijk van dat van de vennootschap is afgescheiden.  
 
 Bovendien is het de minderheidsvennoot zelf die beslist om vennoot in een bepaalde vennootschapsvorm te 
worden. De beslissing om aandeelhouder of vennoot te worden in een nv, een bvba of een cvba dan wel in een 
cvoa gebeurt met kennis van alle voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen. Niemand wordt 
verplicht om minderheidsvennoot in een cvoa te worden. 
 
 A.6.2.  Dat het onderscheid in aansprakelijkheid naar gelang van de vennootschapsvorm, een wezenlijk 
verschil uitmaakt, blijkt volgens Franciscus Cornelis uit de zienswijze van de verwijzende rechter inzake de 
ontbinding van het vennootschapscontract wegens wanprestatie. De vennoot lastens wie zulk een ontbinding 
wordt uitgesproken, is gehouden tot het betalen van een schadevergoeding aan de andere vennoot die eveneens 
partij was bij het vennootschapscontract. Indien het gaat om de ontbinding van een cvoa, is de vennoot die de 
schade dient te vergoeden, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. In die omstandigheden beschikt de 
minderheidsvennoot van een cvoa over een actiemiddel, aangezien hij de ontbinding wegens wanprestatie kan 
vorderen lastens de meerderheidsvennoot, die vervolgens onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk is om de geleden 
schade ten gevolge van de ontbinding van het vennootschapscontract te vergoeden. Indien de bestuurders de 
emanatie zijn van de meerderheidsvennoten, kan de minderheidsvennoot de ontbinding wegens wanprestatie 
vorderen waardoor de meerderheidsvennoten - in hun verhouding tot de bestuurders - ter verantwoording worden 
geroepen. Indien de bestuurders niet de emanatie van de meerderheidsvennoten zijn, zullen de laatstgenoemden 
gepast kunnen opkomen tegen bestuursfouten met een vennootschapsvordering. 
 
 A.6.3.  Volgens Franciscus Cornelis is de argumentatie van Godelieve Benoot op een volledig verkeerd 
uitgangspunt gebaseerd : voor alle vennootschapsvormen, zowel die met beperkte als die met onbeperkte 
aansprakelijkheid van de vennoten, zouden dezelfde regels moeten gelden. Aldus wordt voorbijgegaan aan een 
wezenskenmerk van het vennootschapsleven dat de verschillende vennootschapsvormen met elk hun specifieke 
regels naast elkaar bestaan. Godelieve Benoot negeert in haar uiteenzetting een fundamenteel onderscheid : in 
een cvoa zijn de vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk, terwijl in een nv, een bvba en een cvba de 
aandeelhouders of vennoten slechts tot beloop van hun inbreng aansprakelijk zijn.  
 
 A.7.  De Ministerraad verwijst vooraf naar artikel 18 van het Wetboek van vennootschappen. Hij merkt 
daarbij op dat de cvoa allereerst door de vennootschapswetgeving wordt beheerst en aanvullend door de regels 
van het burgerlijk recht. Wat het verhaalrecht van de vennoten onderling betreft, voorziet het Wetboek van 
vennootschappen niet in specifieke regels, zodat de ene vennoot de andere vennoot op grond van het algemeen 
verbintenissenrecht kan aanspreken. Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek moeten de 
overeenkomsten te goeder trouw worden uitgevoerd. In het bodemgeschil is er volgens de Ministerraad sprake 
van kwade trouw, zodat de eiseres schadevergoeding kan vorderen op grond van de contractuele wanprestatie 
van haar medecontractant. De minderheidsvordering tegenover de bestuurders dient dan ook niet te worden 
ingesteld om het door de eiseres beoogde doel, namelijk de vergoeding van de schade, berokkend door het 
bedrieglijk gedrag van de verweerder, te bereiken. In die omstandigheden is het antwoord op de door de 
verwijzende rechter gestelde prejudiciële vragen kennelijk niet dienstig om het geschil dat hem is voorgelegd te 
beslechten, zodat die vragen geen antwoord behoeven. 
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 A.8.  Franciscus Cornelis verzet zich tegen de bewering van de Ministerraad dat in het bodemgeschil van 
kwade trouw sprake zou zijn. Bovendien komt het niet aan de Ministerraad toe om een standpunt in te nemen 
over de feitelijke gegevens die aan de beoordeling van de verwijzende rechter zijn onderworpen. 
 
 A.9.  Godelieve Benoot daarentegen is van oordeel dat de kwade trouw van Franciscus Cornelis te dezen 
wel degelijk relevant is. In dat verband merkt zij op dat zij als minderheidsvennoot van een cvoa over geen 
enkele mogelijkheid beschikt om een vordering tot schadevergoeding tegen de bestuursorganen van die cvoa in 
te stellen, terwijl die organen nochtans bestuursfouten hebben begaan en aldus schade aan de vennootschap 
hebben berokkend. 
 
 A.10.1.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust volgens de Ministerraad op een objectief 
criterium, namelijk de beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten van een bepaalde 
vennootschap. 
 
 Met het invoeren van de minderheidsvordering bij de wetten van 18 en 20 juli 1991 beoogde de wetgever 
vooral de deelneming van de kleinere aandeelhouders aan de algemene vergadering en aan het 
vennootschapsleven te bevorderen. Zo werd de minderheidsvennoten de mogelijkheid geboden om een 
aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders en voor rekening van de vennootschap in te stellen indien de 
meerderheid daartoe in gebreke bleef.  
 
 Wat de coöperatieve vennootschap betreft, heeft de wetgever met de wet van 20 juli 1991 nieuwe 
bepalingen aangenomen, omdat misbruik werd gemaakt van de soepele rechtsvorm van een dergelijke 
vennootschapsvorm inzake oprichting, minimumkapitaal en publiciteitsvereisten. De wetgeving met betrekking 
tot de coöperatieve vennootschap werd dus in de eerste plaats hervormd ter bescherming van derden die met 
zulke vennootschappen in contact kwamen.  
 
 Voorts diende een onderscheid tussen de coöperatieve vennootschap met onbeperkte dan wel met beperkte 
aansprakelijkheid te worden gemaakt, aangezien - zoals in de parlementaire voorbereiding werd aangegeven - 
enkel de vennoten van een cvoa hoofdelijk gehouden zijn voor al hun bezittingen. De Ministerraad is dan ook 
van oordeel dat de minderheidsvordering ten gunste van de cvba is ingevoerd om het rechtsmisbruik te 
voorkomen van vennoten die het bestuur van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in handen hebben. 
 
 A.10.2.  De Ministerraad is van oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling geen kennelijk 
onevenredige gevolgen sorteert. In dat verband wijst hij erop dat de vennoten van een cvoa, op grond van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, een vordering kunnen instellen tegen de vennoten die hebben nagelaten 
een vennootschapsvordering tegen de bestuurders in te stellen. Bijgevolg kan het doel van de 
minderheidsvordering - vergoeding van de schade veroorzaakt door een foutief handelen van de bestuurders en 
een middel tegen het stilzitten van de meerderheidsvennoten - op een andere manier worden bereikt. 
 
 A.11.  Volgens Franciscus Cornelis is de redenering van de Ministerraad betreffende de vordering van de 
minderheidsvennoot in een cvoa tegenover andere vennoten, irrelevant en bovendien onjuist. 
 
 Allereerst bestaat er een wezenlijk onderscheid tussen vennoten in een cvoa en in een cvba, zodat een 
mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel zelfs niet aan de orde is. Bovendien heeft de verwijzende 
rechter reeds stelling genomen, waaromtrent Franciscus Cornelis overigens alle voorbehoud aantekent : de 
minderheidsvennoot van een cvoa kan de ontbinding lastens de meerderheidsvennoot vorderen. De Ministerraad 
kan geen nieuwe (onjuiste) vorderingsmogelijkheden voor de minderheidsvennoot voorstellen, wanneer in de 
verwijzingsbeslissing van de premisse wordt uitgegaan dat individuele vennoten niet beschikken over een 
rechtstreekse vordering om afgeleide of weerkaatsingschade vergoed te zien. Bij het beantwoorden van de 
prejudiciële vragen dienen de overwegingen van de verwijzende rechter - desnoods onder voorbehoud - te 
worden aanvaard. 
 
 A.12.1.  Godelieve Benoot betoogt dat, wat haar vorderingsmogelijkheden betreft, zowel de argumentatie 
van de Ministerraad als die van Franciscus Cornelis van een verkeerde premisse uitgaan, vermits beiden 
verwijzen naar vorderingen die tussen vennoten kunnen worden ingesteld wegens tekortkomingen begaan in de 
hoedanigheid van vennoot. Dat vormt evenwel geen oplossing voor vorderingen ingesteld door een 
minderheidsvennoot tegen bestuurders. 
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 A.12.2.  Volgens Godelieve Benoot zijn zowel de Ministerraad als Franciscus Cornelis ten onrechte van 
oordeel dat het in het geding zijnde verschil in behandeling op een objectief criterium berust, namelijk het 
gegeven dat de aandeelhouders of vennoten van een nv, een bvba en een cvba slechts tot beloop van hun inbreng 
aansprakelijk zijn, terwijl de vennoten van een cvoa onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn.  
 
 Aan de hand van de parlementaire voorbereiding van de wetten van 18 en 20 juli 1991 zegt Godelieve 
Benoot te hebben aangetoond dat de doelstelling van de wetgever om in bepaalde vennootschappen in een 
minderheidsvordering voor vennoten te voorzien, niets uit te staan heeft met enig onderscheid tussen 
vennootschappen naargelang hun vennoten een beperkte dan wel een onbeperkte aansprakelijkheid hebben. De 
doelstelling van de wetgever bestond wel erin in een regeling te voorzien waarbij de belangen van de 
aandeelhouders of vennoten met een minderheidsdeelneming worden geëerbiedigd met het oog op het bewaren 
van een evenwicht in de structuur van de vennootschap, niet om reden dat bepaalde vennootschappen al dan niet 
met beperkte aansprakelijkheid zijn, maar om reden dat in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid een 
correctie diende te gebeuren van de nadelige rechtspositie van (minderheids)aandeelhouders of vennoten die een 
vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid willen instellen tegen de bestuurders van die vennootschappen. 
De minderheidsvordering is een in het belang van de vennootschap verantwoorde correctie op het 
meerderheidsbeginsel. De beweegreden van de wetgever om de minderheidsvordering in te voeren - betere 
rechtsbescherming van de minderheidsaandeelhouders of minderheidsvennoten - geldt voor alle 
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, ongeacht de rechtsvorm van die vennootschappen. 
 
 A.12.3.  Godelieve Benoot betwist tevens de zienswijze van de Ministerraad volgens welke het in het 
geding zijnde verschil in behandeling zou zijn verantwoord vanwege het misbruik dat van de soepele rechtsvorm 
van de coöperatieve vennootschap werd gemaakt. De door de Ministerraad aangehaalde parlementaire 
voorbereiding heeft volgens Godelieve Benoot evenwel niets uit te staan met het al dan niet toekennen van de 
mogelijkheid aan vennoten van een cvoa om een minderheidsvordering in te stellen. Voorts blijken de 
maatregelen die door de wetgever van 1991 werden ingevoerd duidelijk betrekking te hebben op de bescherming 
van de schuldeisers en geenszins op de bescherming van de minderheidsaandeelhouders of 
minderheidsvennoten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid met het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, van de ontstentenis van een wettelijke regeling 

wat de mogelijkheid voor minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met 

onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) betreft om een minderheidsvordering in te stellen, terwijl 

het Wetboek van vennootschappen wel in die mogelijkheid voorziet voor 

minderheidsvennoten of minderheidsaandeelhouders van een coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid (cvba), van een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid (bvba) en van een naamloze vennootschap (nv). 

 

 B.2.1.  Volgens de Ministerraad zou de eisende partij in het bodemgeschil, krachtens 

artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, schadevergoeding kunnen vorderen op grond van de 

contractuele wanprestatie van haar medecontractant, zodat de minderheidsvordering dan ook 

niet zou dienen te worden ingesteld om het beoogde doel - vergoeding van de schade door 

wanprestatie van de verwerende partij - te bereiken. Daarom is de Ministerraad van oordeel 
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dat het antwoord op de gestelde prejudiciële vragen kennelijk niet dienstig zou zijn voor de 

verwijzende rechter om het hem voorgelegde geschil te beslechten, zodat die vragen geen 

antwoord zouden behoeven. 

 

 B.2.2.  Het staat niet aan het Hof maar aan de verwijzende rechter te oordelen of te dezen 

van kwade trouw van de verwerende partij sprake is en zich uit te spreken over de eventuele 

vorderingsmogelijkheden waarover de eisende partij in het bodemgeschil zou beschikken om 

de vergoeding te verkrijgen van de door haar geleden schade. 

 

 B.2.3.  In beginsel komt het de verwijzende rechter toe na te gaan of het antwoord op de 

prejudiciële vraag nuttig is om het hem voorgelegde geschil te beslechten. Slechts wanneer 

dat klaarblijkelijk niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de vraag geen antwoord 

behoeft. 

 

 De verwijzende rechter stelt vast dat de algemene vergadering van de betrokken cvoa 

geen beslissing heeft genomen om de actio mandati tegen de bestuurders van die 

vennootschap in te stellen en dat de eisende partij een minderheidsvennoot is. Daarom zou 

volgens de verwijzende rechter de enige actiemogelijkheid, gebaseerd op de (interne) 

bestuurdersaansprakelijkheid voor rekening van de vennootschap, de minderheidsvordering 

zijn, waarin de vennootschapswetgeving evenwel niet voorziet voor de minderheidsvennoten 

van een cvoa. Aldus blijkt dat, in de voormelde zienswijze van de verwijzende rechter, het 

antwoord op de door hem ambtshalve gestelde prejudiciële vragen, nuttig is om het hem 

voorgelegde geschil te beslechten. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.3.1.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter zouden de 

verschillende categorieën van vennootschappen die in de prejudiciële vragen worden vermeld, 

niet vergelijkbaar zijn. De verschillende vennootschapsvormen zouden immers aan 

onderscheiden noden vanuit de praktijk beantwoorden en voor elke vennootschapsvorm 

zouden specifieke regels gelden. 
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 B.3.2.  Het gegeven dat voor de verschillende vennootschapsvormen die in de 

prejudiciële vragen worden vermeld, specifieke regels gelden en dat diegenen die van een 

vennootschap deel willen uitmaken, voor deze of gene vennootschapsvorm kunnen kiezen, 

belet niet dat, wat de mogelijkheid betreft om al dan niet een minderheidsvordering in te 

stellen, die verschillende vennootschapsvormen vergelijkbaar zijn in het licht van een toetsing 

aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.  

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.4.  Gelet op hun samenhang, onderzoekt het Hof de twee prejudiciële vragen samen. 

 

 B.5.  De minderheidsvordering werd in de naamloze vennootschap en in de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevoerd bij de wet van 18 juli 1991. Aldus 

kan de minderheidsaandeelhouder of minderheidsvennoot voor rekening van de vennootschap 

een aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders respectievelijk de zaakvoerders van een 

nv of een bvba instellen indien de meerderheid van de algemene vergadering zulks nalaat. 

 

 In de parlementaire voorbereiding van de wet van 18 juli 1991 wordt gesteld dat een van 

de grondslagen waarop de wet tot wijziging van het vennootschapsrecht moet steunen, de 

eerbiediging van de belangen van de aandeelhouders of vennoten met een 

minderheidsdeelneming is teneinde een evenwicht in de structuur van de vennootschap te 

bewaren (Parl. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1107-1, pp. 12 en 14). Het ontwerp voorziet dan 

ook « in de mogelijkheid voor een minderheid van de aandeelhouders om een 

aansprakelijkheidsvordering in te stellen, die hen, met inachtneming van bepaalde 

voorwaarden, de mogelijkheid biedt om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen 

bestuurders indien de algemene vergadering geweigerd heeft zulks te doen » (ibid., p. 15). 

 

 Thans wordt in een minderheidsvordering voorzien door het bij de wet van 7 mei 1999 

ingevoerde Wetboek van vennootschappen, in artikel 290, wat de bvba betreft, en in 

artikel 562, wat de nv betreft. 

 

 B.6.1.  Bij de wet van 20 juli 1991 werd de regelgeving inzake de coöperatieve 

vennootschap hervormd en werd, onder meer, de minderheidsvordering in de coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevoerd. 
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 B.6.2.  Door de indiening van het ontwerp tot hervorming van de coöperatieve 

vennootschap beoogde de Regering een duidelijk onderscheid te maken « tussen enerzijds de 

bepalingen in verband met de werking van de coöperatieve vennootschap en anderzijds de 

bepalingen en de gevolgen van een regeling met beperkte aansprakelijkheid » (Parl. St., 

Senaat, 1990-1991, nr. 1374-1, p. 61). 

 

 De memorie van toelichting vermeldt daaromtrent : 

 

 « Aangezien de coöperatieve vennootschap kan kiezen voor een regeling met beperkte 
aansprakelijkheid, moeten daaraan bepaalde gevolgen worden verbonden om een einde te 
maken aan de ‘ ongezonde ’ situatie die de mogelijkheid biedt de beperkte aansprakelijkheid 
te genieten en tegelijkertijd, door te kiezen voor de rechtsvorm van de coöperatieve 
vennootschap, onder een minder strikte regeling te vallen dan de N.V. of de B.V.B.A. wat de 
verbintenissen van de vennootschap betreft. 
 
 De Regering wil in geen geval dat op grond van de thans voor de coöperatieve 
vennootschappen geldende, soepele vormvoorwaarden gebruik wordt gemaakt van een 
dergelijke vorm van rechtspersoonlijkheid ten einde bepaalde wetgevingen en regelgevingen 
op het gebied van het vennootschapsrecht en het sociaal recht te omzeilen » (ibid., p. 62). 
 

 Wat het onderscheid tussen coöperatieve vennootschappen met beperkte dan wel met 

onbeperkte aansprakelijkheid betreft, werd gesteld dat aan de coöperatieve vennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid de verplichting dient te worden opgelegd een hele reeks 

voorwaarden met betrekking tot de vorm en de inhoud na te leven (ibid.). 

 

 Met betrekking tot de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid 

werd vermeld : 

 

 « Aangezien wordt gekozen voor een onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
leden van de coöperatieve vennootschap, is het noodzakelijk om met betrekking tot de 
oprichting van en het toezicht op dergelijke coöperatieve vennootschappen in een veel 
soepeler regeling te voorzien. In dat geval zijn de vennoten immers hoofdelijk gebonden voor 
al hun bezittingen » (ibid., p. 63). 
 

 B.6.3.  Bij een mondeling amendement stelt de vertegenwoordiger van de minister, bij de 

artikelsgewijze bespreking in de Senaatscommissie, een tekst voor ten gevolge waarvan de 

minderheidsvordering ook in de coöperatieve vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid werd ingevoerd : 
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 « Deze vraag namens de Regering vindt haar oorsprong in het engagement dat de 
Regering genomen heeft bij de bespreking van het ontwerp tot wijziging op de N.V.’s onlangs 
in de Senaat goedgekeurd. Het betreft met name de minderheidsvordering zoals ze voorzien 
werd in de N.V.- en B.V.B.A.-wetgeving en sluit dus bij die wetgeving aan » (Parl. St., 
Senaat, 1990-1991, nr. 1374-8, p. 43). 
 

 Dat amendement werd aangenomen en resulteerde, ten gevolge van het aannemen van de 

wet van 20 juli 1991, in de aanvulling met een 10° van artikel 158 van de toenmalige 

gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. 

 

 B.7.1.  Paragraaf 1 van artikel 416 van het Wetboek van vennootschappen, waarin thans 

de minderheidsvordering in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is 

geregeld, bepaalt : 

 

 « Een vordering tegen de bestuurders, kan voor rekening van de vennootschap door 
minderheidsvennoten worden ingesteld. 
 
 Deze minderheidsvordering wordt voor rekening van de vennootschap ingesteld door één 
of meer vennoten die, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan 
de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 10 % vertegenwoordigen 
van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten, of op 
diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter 
waarde van ten minste 1 250 000 EUR. 
 
 De vordering kan slechts worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben 
goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt 
dat zij ongeldig is ». 
 

 B.7.2.  Noch het Wetboek van vennootschappen, noch enige andere wetsbepaling 

voorziet in een soortgelijke minderheidsvordering ten gunste van de minderheidsvennoten van 

een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. 

 

 B.8.1.  Volgens de Ministerraad zou het in het geding zijnde verschil in behandeling op 

een objectief criterium berusten en redelijk verantwoord zijn, gelet op de onbeperkte dan wel 

de beperkte aansprakelijkheid van de vennoten of van de aandeelhouders : de vennoten of de 

aandeelhouders van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid zijn hoofdelijk 

gehouden voor al hun bezittingen, terwijl die van een vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid slechts zijn gehouden tot beloop van hun inbreng. Met de invoering van de 

minderheidsvordering zou de wetgever, volgens de Ministerraad, de bedoeling hebben gehad 
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de personen te beschermen die in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben 

geïnvesteerd, maar niet het bestuur over zulk een vennootschap voeren. Bijgevolg zou de 

minderheidsvordering zijn ingevoerd om bepaalde vennoten of aandeelhouders te beschermen 

tegen de fouten van degenen die het bestuur van een vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid in handen hebben. 

 

 B.8.2.  Uit de in B.5 aangehaalde parlementaire voorbereiding van de wet van 18 juli 

1991 waarbij de minderheidsvordering in de nv en de bvba werd ingevoerd, blijkt dat aldus 

aan de minderheidsaandeelhouders of de minderheidsvennoten de mogelijkheid wordt 

geboden zich in de plaats te stellen van de in gebreke gebleven meerderheid en de verdediging 

op zich te nemen van de belangen van de vennootschap waarvoor die meerderheid niet is 

opgekomen (Parl. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1107-1, p. 29). Door ten gunste van die 

minderheidsaandeelhouders of die minderheidsvennoten in een minderheidsvordering te 

voorzien, kunnen dezen, voor rekening van de vennootschap, een aansprakelijkheidsvordering 

tegen de bestuurders of de zaakvoerders instellen, inzonderheid in het geval van stilzitten of 

van weigering van de meerderheid van de algemene vergadering van de betrokken 

vennootschap om in voorkomend geval zulk een vordering in te stellen. 

 

 B.8.3.  Uit de in B.6 aangehaalde parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 

1991 blijkt dat de wetgever inzonderheid beoogde te vermijden dat van de soepele 

vormvoorwaarden die voor de coöperatieve vennootschappen golden, misbruik zou worden 

gemaakt om bepaalde regelgevingen inzake het vennootschapsrecht en het sociaal recht te 

omzeilen. In dat verband viseerde de wetgever hoofdzakelijk de coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid. 

 

 Tijdens dezelfde parlementaire behandeling werd naar aanleiding van een mondeling 

amendement van de vertegenwoordiger van de bevoegde minister een tekst aangenomen ten 

gevolge waarvan een minderheidsvordering in de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid werd ingevoerd. De verantwoording waarom zulk een 

minderheidsvordering in een cvba werd ingevoerd, lijkt enkel te zijn gelegen in een eerder 

engagement van de Regering om de wetgeving inzake de cvba te harmoniseren met die inzake 

de nv en de bvba. Een verantwoording waarom niet in een minderheidsvordering in een 

coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid wordt voorzien, is in die 

parlementaire voorbereiding niet voorhanden. 
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 B.8.4.  De argumentatie van de Ministerraad om het in het geding zijnde verschil in 

behandeling te verantwoorden, vindt bijgevolg geen steun in de voormelde parlementaire 

voorbereiding van de wetten van 18 en 20 juli 1991. 

 

 Het onderscheid tussen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid naargelang zij met 

beperkte dan wel met onbeperkte aansprakelijkheid zijn, maakt geen objectief en pertinent 

criterium uit om enkel ten gunste van de minderheidsvennoten van een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - en niet ten gunste van de 

minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid - 

in de mogelijkheid te voorzien om een minderheidsvordering in te stellen. 

 

 B.9.  Door ten gunste van de minderheidsaandeelhouders of de minderheidsvennoten in 

een minderheidsvordering te voorzien, kunnen dezen, voor rekening van de vennootschap, 

een aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders of de zaakvoerders instellen, 

inzonderheid in het geval van stilzitten of van weigering van de meerderheid van de algemene 

vergadering van de betrokken vennootschap om een dergelijk initiatief te nemen. 

 

 Het is redelijkerwijze niet verantwoord die mogelijkheid enkel aan de 

minderheidsaandeelhouders of de minderheidsvennoten van een nv, een bvba of een cvba toe 

te kennen en die te ontzeggen aan de minderheidsvennoten van een cvoa. Zulks geldt des te 

meer nu de minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte 

aansprakelijkheid persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de 

vennootschap, terwijl de minderheidsvennoten van onder meer een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid slechts ten belope van hun inbreng voor de 

schulden van de vennootschap instaan (artikel 352 van het Wetboek van vennootschappen), 

zodat de minderheidsvennoten van een cvoa in voorkomend geval een groter 

vermogensrechtelijk risico lopen bij eventuele fouten van hun zaakvoerders dan de 

minderheidsvennoten van een cvba. 

 

 Bovendien stelt het Hof vast dat in de Europese coöperatieve vennootschap een 

minderheidsvordering kan worden ingesteld tegen de bestuurders, de leden van de 

directieraad en de leden van de raad van toezicht (artikel 993 van het Wetboek van 

vennootschappen). 
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 B.10.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat het in de prejudiciële vragen aangeklaagde 

verschil in behandeling discriminerend is, ten gevolge van het ontbreken van een wettelijke 

regeling op grond waarvan de minderheidsvennoten van een coöperatieve vennootschap met 

onbeperkte aansprakelijkheid een minderheidsvordering kunnen instellen, vergelijkbaar met 

die welke de minderheidsvennoten of minderheidsaandeelhouders van, onder meer, een bvba, 

een cvba of een nv kunnen instellen.  

 

 B.11.  De prejudiciële vragen dienen bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De ontstentenis van de mogelijkheid voor de minderheidsvennoten van een coöperatieve 

vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid om een minderheidsvordering in te stellen, 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 september 2010. 

 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4819 

 
 

Arrest nr. 103/2010 
van 16 september 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters J.-P. Moerman, 

E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 17 september 2009 in zake de bvba « Docteur Pierre Debay » tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 november 
2009, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 1.  « Schenden de artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, in die zin geïnterpreteerd dat een uitgave enkel als beroepskosten aftrekbaar is indien zij 
noodzakelijkerwijs is verbonden met de activiteit van de vennootschap of met het 
maatschappelijk doel ervan, terwijl eender welk door dezelfde vennootschap voortgebracht 
inkomen een beroepskarakter heeft en in beginsel belastbaar is, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet ? »; 
 
 2.  « Schenden de artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, in die zin geïnterpreteerd dat een uitgave enkel als beroepskosten aftrekbaar is indien zij 
noodzakelijkerwijs is verbonden met de activiteit van de vennootschap of met het 
maatschappelijk doel ervan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij onder de 
aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschappen een verschil in behandeling 
invoeren naar gelang van hun statutair doel, aangezien dezelfde kosten die worden gedragen 
om dezelfde belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, aftrekbaar zijn indien de 
inkomsten voortkomen uit een activiteit die valt onder het statutair doel van de vennootschap 
en niet aftrekbaar zijn indien de inkomsten voortkomen uit een activiteit die niet onder dat 
statutair doel valt ? »; 
 
 3.  « Schenden de artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, in die zin geïnterpreteerd dat een uitgave enkel als beroepskosten aftrekbaar is indien zij 
noodzakelijkerwijs is verbonden met de activiteit van de vennootschap of met het 
maatschappelijk doel ervan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij een verschil 
in behandeling invoeren tussen twee categorieën van personen die aan de inkomstenbelasting 
zijn onderworpen, namelijk, enerzijds, de vennootschappen die aan de 
vennootschapsbelasting zijn onderworpen en waarvan een deel van de kosten die zijn gedaan 
om inkomsten te verkrijgen of te behouden, niet aftrekbaar zou zijn en, anderzijds, de 
natuurlijke personen die aan de personenbelasting zijn onderworpen en wier kosten die zijn 
gedaan om inkomsten te verkrijgen, altijd aftrekbaar zijn, ofwel van hun beroepsinkomsten, 
ofwel van hun andere diverse, roerende of onroerende inkomsten, en wier inkomsten alleen op 
het nettobedrag belastbaar zijn ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « Docteur Pierre Debay », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
6210 Les Bons Villers, rue Haute 50; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 : 
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 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Vassart, advocaat bij de balie te Brussel, voor de bvba « Docteur Pierre Debay »; 
 
 .  Mr. M. Denève, advocaat bij de balie te Charleroi, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het maatschappelijk doel van de bvba « Docteur Pierre Debay » bestaat erin de medische activiteiten van 
de vennoten samen te brengen om de geneeskunst uit te oefenen op het vlak van anesthesie-reanimatie en elk 
aanverwant vakgebied. 
 
 Die bvba heeft het vruchtgebruik van een woning verworven voor een termijn van twintig jaar. De 
belastingadministratie weigert de lasten van het gebouw waarvan de vennootschap vruchtgebruikster is, als 
aftrekbare uitgaven te beschouwen. Zij is immers van oordeel dat geenszins wordt aangetoond dat die kosten 
werden gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. 
 
 De bvba « Docteur Pierre Debay » betwist de beslissing van de belastingadministratie voor de verwijzende 
rechter. 
 
 Die laatste herinnert eraan dat de inkomsten van een vennootschap noodzakelijkerwijs beroepsinkomsten 
zijn en dat de kosten die zij draagt, een beroepskarakter hebben. Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moeten die kosten 
echter zijn gemaakt of gedragen om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. Volgens het Hof van 
Cassatie evenwel, kunnen de uitgaven van een vennootschap enkel als aftrekbare beroepskosten worden 
beschouwd wanneer die uitgaven inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, dat wil zeggen wanneer zij 
noodzakelijkerwijs verbonden zijn met de maatschappelijke activiteit van de vennootschap in kwestie. 
 
 Rekening houdend met die interpretatie, acht de verwijzende rechter het noodzakelijk de voormelde 
prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de bvba « Docteur Pierre Debay » 
 
 A.1.  De interpretatie die het Hof van Cassatie geeft aan artikel 49 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) is in strijd met de loutere omzetting van het op de natuurlijke personen 
toepasselijke stelsel van aftrekbaarheid waarin is voorzien bij artikel 183 van het WIB 1992. In tegenstelling met 
de bepaling van de bedrijfswinsten van de natuurlijke personen, zouden de winsten die zijn onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting moeten worden vermeerderd met de uitgaven die, hoewel zij bijdragen tot de 
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totstandkoming ervan, het gevolg zijn van rechtshandelingen of –feiten die niet uitdrukkelijk zijn begrepen in het 
doel van de vennootschap. Het stellen van een rechtshandeling die is toegestaan door het burgerlijk recht is 
evenwel niet afhankelijk van een machtiging waarin specifiek moet zijn voorzien door het maatschappelijk doel 
van een rechtspersoon, maar wel van de vrijheid in de keuze van de juridische middelen waarmee elke persoon 
de verwezenlijking van zijn gewettigde belangen kan nastreven. 
 
 De interpretatie van het Hof van Cassatie heeft tot gevolg de vrijheid om onvoorwaardelijk gebruik te 
maken van alle rechten en handelingen die zijn toegelaten door het burgerlijk vermogensrecht, uitsluitend voor te 
behouden aan de natuurlijke personen. Een vennootschap daarentegen zou slechts gebruik kunnen maken van 
enkel die vermogensrechten en -handelingen waarvoor haar oprichters haar uitdrukkelijk zouden hebben 
gemachtigd om ze aan te wenden. Die verwarring tussen de doeleinden nagestreefd door de rechtspersoon en 
afgebakend in zijn maatschappelijk doel, en de middelen die hij wil inzetten om die te bereiken, roept een 
discriminatie in het leven tussen natuurlijke personen en rechtspersonen.  
 
 A.2.  Bovendien schenden de in het geding zijnde bepalingen, in de interpretatie die het Hof van Cassatie 
ervan geeft, eveneens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij onder de vennootschappen een 
verschil in behandeling invoeren naar gelang van hun statutair doel. Dezelfde kosten die worden gedragen om 
dezelfde belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, zullen immers aftrekbaar zijn indien de inkomsten 
voortkomen uit een activiteit die valt onder het statutair doel van de vennootschap en zullen niet aftrekbaar zijn 
indien zij voortkomen uit een activiteit die er niets mee te maken heeft. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.  De Ministerraad merkt allereerst op dat de eerste prejudiciële vraag gesteld door de verwijzende 
rechter identiek is aan die waarop het Hof in zijn arrest nr. 191/2009 heeft geantwoord. Om dezelfde redenen 
dient de eerste prejudiciële vraag dan ook ontkennend te worden beantwoord. 
 
 A.4.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, erkent de Ministerraad dat enkel de uitgaven in verband met 
het maatschappelijk doel van een vennootschap aftrekbaar zijn van de daarop betrekking hebbende inkomsten en 
dat een vennootschap bijgevolg wordt belast op de bruto-inkomsten van de activiteiten die geen verband houden 
met haar maatschappelijk doel. Dat verschil in behandeling is echter het gevolg van een onrechtmatigheid 
begaan door de vennootschap, die slechts op haar bruto-inkomsten zal worden belast indien zij het beginsel van 
de statutaire specialiteit niet in acht heeft genomen. In de regel blijven de vennootschappen weliswaar gebonden 
door de handelingen gesteld door hun organen, zelfs indien die handelingen niet vallen onder hun 
maatschappelijk doel. Het beginsel van de statutaire specialiteit blijft echter fundamenteel zodat de 
niet-inachtneming door de belastingplichtige van dat beginsel een vrijstelling van de aldus verkregen winst niet 
zou kunnen verantwoorden.  
 
 Overigens lijkt de tweede prejudiciële vraag slechts een herformulering te zijn van de eerste vraag, zoals 
blijkt uit het arrest nr. 191/2009, waarin het Hof eveneens de hypothese heeft bekeken van kosten die worden 
gedaan voor doeleinden die losstaan van het maatschappelijk doel van de rechtspersoon. 
 
 A.5.1.  Wat de derde prejudiciële vraag betreft, merkt de Ministerraad op dat er een essentieel verschil 
bestaat tussen natuurlijke personen en handelsvennootschappen. Terwijl er bij een natuurlijke persoon een 
onderscheid kan bestaan tussen zijn privévermogen en zijn beroepsvermogen, is dat niet het geval bij een 
rechtspersoon, die geen privévermogen heeft. 
 
 Voor natuurlijke personen zijn de regels betreffende de aftrekbaarheid van de uitgaven ten laste van hun 
inkomsten verschillend naar gelang van de aard, beroepsmatig of privé, van het inkomen in kwestie. Wanneer de 
uitgave verbonden is met de beroepsactiviteit van de belastingplichtige natuurlijke persoon, zullen de 
artikelen 49 en volgende van het WIB 1992 van toepassing zijn. De kosten verbonden met het privévermogen 
kunnen echter op andere categorieën van inkomsten drukken, en in die hoedanigheid aftrekbaar zijn op grond 
van de artikelen 13, 22 en 97 van het WIB 1992, of geenszins aftrekbaar zijn, zoals de uitgaven van persoonlijke 
aard bedoeld in artikel 53, 1°, van het WIB 1992. 
 
 Wat de vennootschappen betreft, wordt de aftrekbaarheid van de kosten die zij in de beroepssfeer dragen, 
geregeld door de artikelen 49 en volgende van het WIB 1992, dat wil zeggen dezelfde bepalingen als die welke 
van toepassing zijn op natuurlijke personen. Er kan dus geen sprake zijn van enige discriminatie tussen 
natuurlijke personen en rechtspersonen wat betreft de kosten gedragen in de beroepssfeer. 
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 Er moet aandacht worden besteed aan twee van de voorwaarden om de aftrek van de beroepsuitgaven te 
verkrijgen. Allereerst moet de uitgave, door de aard ervan, het verkrijgen of behouden van beroepsinkomsten ten 
doel hebben. Zij moet bovendien een noodzakelijk oorzakelijk verband hebben met de uitoefening van de 
beroepsactiviteit.  
 
 Voor vennootschappen gebeurt de controle van dat oorzakelijk verband via de maatschappelijke activiteit, 
zoals het Hof van Cassatie in herinnering heeft gebracht. Daaruit volgt logischerwijze dat, zoals voor natuurlijke 
personen, er uitgaven bestaan die niet drukken op de beroepsinkomsten van de vennootschap, namelijk die welke 
worden gedaan om inkomsten te verkrijgen los van de maatschappelijke activiteit en die dan ook niet inherent 
zijn aan de uitoefening van het beroep van die rechtspersoon. 
 
 Het feit dat natuurlijke personen de mogelijkheid genieten om uitgaven af te trekken van andere soorten 
inkomsten dan die welke voortgebracht zijn door de uitoefening van een beroep, is het gevolg van de 
mogelijkheid dat bij hen twee vermogens naast elkaar bestaan. Voor een handelsvennootschap doet die kwestie 
zich echter niet voor. 
 
 A.5.2.  In elk geval kan het feit van oordeel te zijn dat elke uitgave van een vennootschap aftrekbaar want 
« noodzakelijkerwijs beroepsmatig » is, alleen maar leiden tot misbruiken aangezien sommige natuurlijke 
personen hun privévermogen en hun beroepsvermogen vermengen door middel van juridische constructies die 
ertoe leiden dat uitgaven van persoonlijke aard die enkel belang hebben voor die natuurlijke personen, worden 
gedragen door de vennootschap. 
 
 A.5.3.  Ten slotte merkt de Ministerraad op dat de eisende partij voor de verwijzende rechter in haar 
memorie het onderwerp van de debatten lijkt te verschuiven door zich te concentreren op de handelingen die een 
rechtspersoon kan stellen. 
 
 In dit opzicht volstaat het op te merken dat de in het geding zijnde bepalingen de aftrekbaarheid van de 
uitgaven geenszins doen afhangen van de belasting van de inkomsten. Bijgevolg, zelfs al zou de betwiste uitgave 
bijdragen tot de totstandkoming van een belastbaar inkomen, dan zou daaruit niet volgen dat die uitgave 
automatisch aftrekbaar zou zijn. Die regel geldt zowel voor de personenbelasting als voor de 
vennootschapsbelasting. 
 
 In het arrest van 12 december 2003 heeft het Hof van Cassatie zich overigens niet uitgesproken over de 
aard van de handelingen die een rechtspersoon kan verrichten, maar heeft het eenvoudigweg beslist dat, opdat 
een uitgave fiscaal aftrekbaar is, het vereist is dat de handeling die aan die uitgave ten grondslag ligt, verricht 
wordt in het kader van het maatschappelijk doel van de vennootschap.  
 
 Hoewel dat niet het onderwerp van de prejudiciële vraag is, dient ten slotte de draagwijdte van de 
burgerlijke rechten die aan een rechtspersoon worden toegekend, correct te worden afgebakend. De volle 
rechtsbekwaamheid van die persoon kent immers uitzonderingen die het gevolg zijn van, enerzijds, zijn aard van 
rechtspersoon en, anderzijds, de inachtneming van het specialiteitsbeginsel. In elk geval dient te worden 
beklemtoond dat wanneer een natuurlijke persoon beslist om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen via een 
vennootschap, die persoon alle rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien moet aanvaarden. 
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  Artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : 

WIB 1992) bepaalt : 

 

 « Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare 
tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en 
waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, 
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ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten 
bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. 
 
 Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat 
tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden 
of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt ». 
 

 B.1.2.  Artikel 183 van hetzelfde Wetboek verwijst, voor het bepalen van het bedrag van 

de inkomsten die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan zijn vrijgesteld, 

naar de regels die van toepassing zijn op de winst waarmee rekening wordt gehouden voor de 

personenbelasting, en waartoe het voormelde artikel 49 behoort; het bepaalt : 

 

 « Onder voorbehoud van de in deze titel omschreven afwijkingen zijn, wat hun aard 
betreft, de inkomsten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of daarvan 
vrijgesteld zijn, dezelfde als die welke inzake personenbelasting worden beoogd; het bedrag 
ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toepassing zijn op winst ». 
 

 

 Wat de eerste twee prejudiciële vragen betreft 

 

 B.2.  De eerste en de tweede prejudiciële vraag hebben betrekking op de bestaanbaarheid, 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de hiervoor aangehaalde artikelen 49 en 183 in 

de interpretatie dat zij, rekening houdend met het arrest van het Hof van Cassatie van 

12 december 2003 (A.R. nr. F.99.0080.F) waaraan de verwijzende rechter refereert, een 

verschil in behandeling invoeren onder de personen die aan de vennootschapsbelasting zijn 

onderworpen, naargelang de uitgaven die zij doen al dan niet verband houden met de activiteit 

van de vennootschap dan wel met het maatschappelijk doel ervan : alleen de in het eerste 

geval gedane uitgaven kunnen in de zin van het voormelde artikel 49 als beroepskosten 

worden afgetrokken, terwijl, in beide gevallen, de inkomsten van de belastingplichtigen als 

beroepsinkomsten belastbaar zijn. 

 

 B.3.  Uit het gegeven dat het vermogen van een persoon die aan de 

vennootschapsbelasting is onderworpen, één massa vormt die aan de activiteit van de 

vennootschap wordt besteed, volgt dat het totaalbedrag van de winst ervan de 

belastinggrondslag vormt. 
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 Noch uit dat gegeven, noch uit het feit dat de vennootschap een rechtspersoon is die met 

het oog op een winstgevende activiteit is opgericht, kan worden afgeleid dat het bedrag van 

alle uitgaven ervan kan worden afgetrokken van het bedrag van de winsten ervan. 

 

 B.4.  Artikel 49 van het WIB 1992 koppelt de in het geding zijnde aftrekbaarheid immers 

aan de voorwaarde dat de daarin beoogde kosten zijn gedaan of gedragen om belastbare 

inkomsten te verkrijgen of te behouden, hetgeen de kosten uitsluit die met een ander doel zijn 

gedaan of gedragen, bijvoorbeeld wanneer onbaatzuchtig wordt gehandeld of wanneer zonder 

tegenprestatie een voordeel aan een derde wordt verschaft of die kosten welke, rekening 

houdend met het beginsel van de specialiteit van de rechtspersonen, losstaan van de activiteit 

of van het maatschappelijk doel ervan; de wetgever vermocht in dat opzicht ervan uit te gaan 

dat het niet was verantwoord een fiscaal voordeel toe te kennen aan de personen die aan de 

vennootschapsbelasting zijn onderworpen en kosten doen die losstaan van hun 

maatschappelijk doel. Het staat aan de rechter na te gaan of de uitgave is gedaan om een 

inkomen te verkrijgen of te behouden en verband houdt met de activiteit van de vennootschap 

of het maatschappelijk doel ervan. 

 

 B.5.  De eerste twee prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Wat de derde prejudiciële vraag betreft 

 

 B.6.  De derde prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de in het geding zijnde bepalingen in de interpretatie 

dat zij een verschil in behandeling invoeren onder de belastingplichtigen, naargelang zij zijn 

onderworpen aan de personenbelasting of aan de vennootschapsbelasting. Enkel de eersten 

kunnen immers de aftrek genieten van kosten die worden gemaakt om niet alleen 

beroepsinkomsten, maar ook andere inkomsten, zoals roerende, onroerende en diverse 

inkomsten, te verkrijgen. 

 

 B.7.  Zoals is uiteengezet in B.1, wordt de aftrekbaarheid van de kosten met betrekking 

tot de beroepsactiviteiten bij het Wetboek van de inkomstenbelastingen op identieke wijze 

geregeld, ongeacht of die kosten worden gemaakt door een natuurlijke persoon of een 

rechtspersoon.  
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 Daarentegen kan een natuurlijke persoon weliswaar andere kosten aftrekken die hij heeft 

gemaakt om inkomsten te verkrijgen of te behouden die losstaan van zijn beroepsactiviteit. 

Gegeven het feit dat een handelsvennootschap is onderworpen aan het specialiteitsbeginsel en 

dat de organen ervan zich, in principe, bij hun handelingen moeten laten leiden door het 

nastreven van de verwezenlijking van het maatschappelijk doel ervan, komt het evenwel niet 

onredelijk voor dat de wetgever niet heeft voorzien in aftrekbaarheid van de kosten die door 

de rechtspersoon zouden zijn gemaakt om inkomsten te verkrijgen of te behouden die geen 

verband houden met het nastreven van het maatschappelijk doel ervan. 

 

 Voor het overige liggen aan de personenbelasting en aan de vennootschapsbelasting 

verschillende beginselen ten grondslag en mag een wettelijk bepaalde rechtsvorm 

redelijkerwijze worden geacht met kennis van zaken te zijn aangenomen. Er moet derhalve 

rekening worden gehouden met het feit dat men beslist een rechtspersoon op te richten na de 

voor- en nadelen van een dergelijke oprichting te hebben afgewogen. 

 

 B.8.  Ten slotte, en in tegenstelling met wat de eisende partij voor de verwijzende rechter 

te verstaan geeft, wordt aan het Hof geen vraag gesteld over het verschil in behandeling 

tussen natuurlijke personen en rechtspersonen op het vlak van de handelingen die zij kunnen 

stellen krachtens de regels van het burgerlijk recht. 

 

 B.9.  De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in zoverre de beroepskosten die niet 

noodzakelijkerwijs verbonden zijn met de activiteit van de vennootschap of met het 

maatschappelijk doel ervan, niet aftrekbaar zijn. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

16 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4869 en 4870 

 
 

Arrest nr. 104/2010 
van 16 september 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters J.-P. Moerman, 

E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij twee arresten van 2 februari 2010 in zake de procureur-generaal tegen respectievelijk 
N. M.N. en G.D., waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 15 februari 
2010, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, doordat 
het bepaalt dat ‘ als iemand het kind of het adoptief kind van zijn echtgenoot van hetzelfde 
geslacht of van de persoon van hetzelfde geslacht met wie hij samenleeft adopteert, […] deze 
laatste en de adoptant voor de rechtbank in onderlinge overeenstemming [verklaren] wie van 
beiden zijn naam aan de geadopteerde zal geven ’, zonder de mogelijkheid te overwegen dat 
de geadopteerde zijn naam behoudt en die laat voorafgaan of laat volgen door de naam van de 
adoptant, terwijl die mogelijkheid bestaat in geval van adoptie, door een man, van het kind of 
het adoptief kind van zijn echtgenote of van de persoon van het andere geslacht met wie hij 
samenwoont, alsmede in geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of 
samenwonenden, ongeacht of zij van verschillend of van hetzelfde geslacht zijn ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4869 en 4870 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  N. M.N.; 
 
 -  G.D.; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 N. M.N., G.D. en de Ministerraad hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. C. Henricot, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. S. Sarolea, advocaat bij de 
balie te Nijvel, voor N. M.N en G.D.; 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg tevens loco Mr. N. Fortemps, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 G.D. en N. M.N. wonen sinds 1998 samen en zijn sinds 12 september 2005 gehuwd. Zij hebben elk een 
kind. C.M., geboren in 2005, is de zoon van N. M.N., en C.D., geboren in 2004, is de dochter van G.D. Bij 
verzoekschriften die op 14 februari 2008 zijn ingediend, hebben zij elk aan de Jeugdrechtbank te Brussel 
gevraagd om de gewone adoptie van het kind van hun echtgenote tot stand te brengen, en te bepalen dat beide 
kinderen voortaan dezelfde dubbele naam zullen dragen, « D.-M.N. », die is samengesteld uit hun twee namen. 
Bij vonnissen van 22 oktober 2009 heeft de Rechtbank die verzoeken ingewilligd. 
 
 De procureur des Konings te Brussel heeft hoger beroep ingesteld tegen die twee vonnissen. Die beroepen 
beperken zich tot de problematiek van de naamswijziging van de geadopteerde kinderen, waarbij de 
verzoekschriften ertoe strekken dat, in beide gevallen, de geïntimeerde en haar echtgenote worden verzocht om 
in onderlinge overeenstemming, overeenkomstig artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, te kiezen wie 
van beiden haar naam aan elk kind zal geven. Het Hof van Beroep stelt vast dat elk kind, met toepassing van die 
bepaling, ofwel de naam van zijn biologische moeder, ofwel de naam van zijn adoptiemoeder zou moeten 
dragen, maar niet een naam die is samengesteld uit die twee namen. Voor het Hof zetten de geïntimeerden uiteen 
dat zij samen hebben besloten om kinderen te hebben en om het kind van hun echtgenote te adopteren, zodat de 
kinderen voortaan broer en zus zijn en met hun moeders een gezin vormen, en dat het in die context belangrijk is 
dat zij dezelfde familienaam hebben. Het Hof van Beroep stelt vast dat het in andere gevallen van gewone 
adoptie mogelijk is voor de geadopteerde om zijn oorspronkelijke naam te behouden en die bij de naam van de 
adoptant te voegen. Het leidt daaruit af dat de in het geding zijnde bepaling, indien zij in die zin moet worden 
geïnterpreteerd dat zij in het bij het Hof aanhangig gemaakte geval niet toestaat dat de geadopteerde zijn naam 
behoudt door die te laten voorafgaan of te laten volgen door de naam van de adoptant, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, zou kunnen schenden. Bijgevolg stelt het in elke zaak de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.   N. M.N. en G.D., geïntimeerden voor het verwijzende rechtscollege, doen gelden dat de regels voor 
het toekennen van de naam in geval van adoptie het, in verschillende andere gevallen dan dat waarin hun 
kinderen zich bevinden, mogelijk maken om de oorspronkelijke naam van het kind en de naam van de adoptant 
naast elkaar te plaatsen. Dat is immers mogelijk in geval van adoptie, door een man, van het kind of adoptief 
kind van zijn echtgenote of van zijn samenwonende vrouwelijke partner, in geval van adoptie door een paar van 
verschillend geslacht of door een alleenstaand persoon, en in geval van gelijktijdige adoptie door twee personen 
van hetzelfde geslacht. In geval van adoptie, door een persoon, van het kind van zijn echtgenoot van hetzelfde 
geslacht, is het daarentegen niet mogelijk om aan het kind een dubbele naam te geven die is samengesteld uit 
zijn oorspronkelijke naam en de naam van de adoptant. Zij merken op dat in de parlementaire voorbereiding van 
de in het geding zijnde bepaling niets wordt vermeld over dat verschil in behandeling, en besluiten daaruit dat 
het om een vergetelheid of een vergissing van de wetgever moet gaan. 
 
 A.1.2.  N. M.N. en G.D. zetten uiteen dat zij voor het Hof van Beroep hebben gevraagd dat de in het geding 
zijnde bepaling wordt geïnterpreteerd naar analogie van de andere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die de 
naam van de geadopteerde regelen, en dat de mogelijkheid om beide namen naast elkaar te plaatsen wordt 
erkend. Zij zijn van mening dat indien artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek niet in die zin wordt 
geïnterpreteerd, de toepassing ervan discriminerend is ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zij voegen 
daaraan toe dat de in het geding zijnde bepaling, in zoverre zij de paren van hetzelfde geslacht meer raakt dan de 
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paren van verschillend geslacht, eveneens discriminerend moet worden geacht, gezien de wil van de Belgische 
wetgever om dat onderscheid inzake adoptie af te schaffen. 
 
 A.1.3.  De tussenkomende partijen zijn ten slotte van oordeel dat de in het geding zijnde bepaling, in 
zoverre zij het hun niet mogelijk maakt om hun twee namen naast elkaar te plaatsen om de naam van hun 
kinderen te vormen, in strijd is met het hogere belang van hun kinderen en bijgevolg de artikelen 2 en 3 van het 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind schendt. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad zet uiteen dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de 
adoptie twee opeenvolgende hervormingen hebben ondergaan. Eerst is de aangelegenheid bij de wet van 24 april 
2003 tot hervorming van de adoptie herzien. Die wet heeft adoptie mogelijk gemaakt voor samenwonenden van 
verschillend geslacht. Vervolgens heeft de wet van 18 mei 2006 tot wijziging van een aantal bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek, de adoptie van een kind door twee personen van hetzelfde geslacht mogelijk gemaakt. Bij 
het aannemen van die twee wetten had de wetgever de wil om de situatie van de gewone adoptie door een paar 
van hetzelfde geslacht op voet van gelijkheid te plaatsen met de situatie van de gewone adoptie door een paar 
van verschillend geslacht. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad leidt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van 
het Grondwettelijk Hof af dat, ofschoon de naam van een persoon onder het toepassingsgebied van artikel 8 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens valt, een weigering van naamswijziging niet noodzakelijk 
een inmenging in het recht op het privéleven is, en dat het recht van een persoon om zijn familienaam aan een 
kind te geven geen grondrecht is. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad is van mening dat de in de prejudiciële vraag aangeklaagde situatie niet kan worden 
vergeleken met die welke voortvloeit uit een gelijktijdige adoptie door een paar dat wordt gevormd door 
personen van verschillend geslacht (artikel 353-1, § 1, van het Burgerlijk Wetboek) of door een paar van 
hetzelfde geslacht (artikel 353-1, § 2, van het Burgerlijk Wetboek), aangezien er in die twee gevallen nooit een 
mogelijkheid voor de geadopteerde is om de namen te dragen van de twee personen die hem gelijktijdig 
adopteren. Hij merkt eveneens op dat artikel 353-2, § 1, een situatie betreft waarin de personen van verschillend 
geslacht zijn. 
 
 A.2.4.  De Ministerraad doet gelden dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat niet is overwogen om 
de algemene regels inzake naamgeving te wijzigen en de dubbele naamgeving in te voeren, maar dat het 
integendeel de bedoeling was te blijven aanleunen bij de regeling inzake naamgeving die geldt voor de 
biologische afstamming. Hij verduidelijkt dat de keuze tussen de naam van de ouder van het kind en die van zijn 
adoptant, die de echtgenoot of samenwonende partner van hetzelfde geslacht als de ouder is, werd opgelegd 
teneinde een discriminatie te vermijden ten aanzien van de kinderen van wie de juridische afstamming 
overeenstemt met de biologische afstamming en die de dubbele naam van hun ouders niet kunnen dragen. Hij is 
ten slotte van oordeel dat het criterium waarop het verschil in behandeling berust tussen de adoptie, door een 
persoon, van het kind van zijn echtgenoot of samenwonende partner van hetzelfde geslacht en de adoptie, door 
een persoon, van het adoptief kind van zijn echtgenoot of samenwonende partner van hetzelfde geslacht objectief 
en relevant is ten opzichte van het door de wetgever nagestreefde doel dat erin bestond geen buitensporige 
keuzemogelijkheden voor de naam van de geadopteerde te bieden in vergelijking met de personen van wie de 
naam wordt toegekend in het kader van een biologische afstamming. 
 
 A.3.1.  N. M.N. en G.D. antwoorden dat de familienaam een element is dat behoort tot de identiteit van het 
kind, en dat hij bijgevolg zowel van zijn recht op het privéleven als van zijn recht op het gezinsleven deel 
uitmaakt. Te dezen kan de werkelijke identiteit van de kinderen niet worden ontkend, en met name in hun 
situatie die bijzonder is, is het in hun eigen belang dat hun naam die identiteit weerspiegelt. Zij verduidelijken 
dat zij niet hun recht om hun naam door te geven verdedigen, maar wel het recht van hun kinderen om een naam 
te dragen die overeenstemt met hun werkelijke identiteit. Zij zijn van mening dat die situatie niet vergelijkbaar 
kan worden geacht met die situaties waarin de gewoonte van de voorrang van de naam van de vader kan worden 
toegepast. 
 
 Zij wijzen met nadruk erop dat de betrokken kinderen aan hun oorspronkelijke naam gewend zijn en hem 
wensen te behouden, maar dat hun hogere belang vereist dat zij dezelfde naam dragen, aangezien zij tot hetzelfde 
gezin behoren. Zij beklemtonen dat de wetgever zelf in de eenheid van naam in een zelfde gezin heeft voorzien, 
aangezien de bij de eerste adoptie gekozen naam wordt opgelegd bij de latere adopties binnen hetzelfde paar 
(artikel 353-4bis van het Burgerlijk Wetboek). 
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 A.3.2.  De tussenkomende partijen wijzen erop dat zij, in tegenstelling tot wat de Ministerraad lijkt te 
beweren, nooit hebben aangevoerd dat het mogelijk was om bij een adoptie door echtgenoten van hetzelfde 
geslacht een naam te geven die is samengesteld uit de namen van beide adoptanten. Zij beweren niet dat hun 
situatie vergelijkbaar is met die van de gelijktijdige adoptie door personen van hetzelfde geslacht in zoverre die 
personen beiden hun naam aan het geadopteerde kind zouden kunnen geven, maar wel dat er een gelijkenis met 
die situatie bestaat in zoverre de geadopteerde zelfs in dat geval zijn oorspronkelijke naam kan behouden door de 
naam van de persoon die hem adopteert ernaast te plaatsen. Ten slotte betwisten zij het argument van de 
Ministerraad waarin wordt aangegeven dat de wetgever bij de voor de biologische afstamming geldende regeling 
heeft willen blijven aanleunen, aangezien de doelstelling om de voorrang van de naam van de man in acht te 
nemen op geen enkele wijze relevant is wanneer het om een adoptie binnen een paar van hetzelfde geslacht gaat. 
 
 A.3.3.  N. M.N. en G.D. voeren eveneens aan dat de bepaling, in zoverre zij meer de paren van hetzelfde 
geslacht dan de paren van verschillend geslacht raakt, discriminerend moet worden geacht, gezien de wil van de 
Belgische wetgever om dat onderscheid af te schaffen, alsook gezien de rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens. 
 
 A.4.  De Ministerraad herhaalt dat de door de partijen vergeleken situaties verschillend zijn, en brengt in 
herinnering dat de wetgever niet heeft gewild dat de geadopteerde kinderen de dubbele naam van hun beide 
ouders kunnen dragen teneinde geen verschil in behandeling teweeg te brengen met de kinderen van wie de 
toekenning van de naam bij artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek wordt geregeld. Hij brengt in herinnering dat 
in de gevallen waarin de geadopteerde een dubbele naam kan dragen, die hoe dan ook is samengesteld uit de 
familienaam die hij op grond van een voorafgaande afstamming bezit en uit de familienaam van een van zijn 
adoptanten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 353-2, § 2, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt : 

 

 « Als iemand het kind of het adoptief kind van zijn echtgenoot van hetzelfde geslacht of 
van de persoon van hetzelfde geslacht met wie hij samenleeft adopteert, verklaren deze laatste 
en de adoptant voor de rechtbank in onderlinge overeenstemming wie van beiden zijn naam 
aan de geadopteerde zal geven. Van die verklaring wordt melding gemaakt in het vonnis ». 
 

 Die bepaling betreft enkel de gewone adoptie. 

 

 B.2.  De verwijzende rechter vergelijkt de situatie van de in die bepaling bedoelde 

geadopteerde, die maar één naam kan dragen - ofwel die van zijn ouder, ofwel die van de 

persoon die hem adopteert -, met de situatie van de geadopteerden die, krachtens andere 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de mogelijkheid hebben om hun oorspronkelijke 

naam te behouden door die te laten voorafgaan of te laten volgen door de naam van de 

persoon die de gewone adoptie verricht. 
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 Artikel 353-1, § 1, dat de basisregels vermeldt met betrekking tot de naam van de persoon 

die het voorwerp van een gewone adoptie uitmaakt, bepaalt : 

 

 « De adoptie verleent aan de geadopteerde in plaats van zijn naam, die van zijn adoptant 
of bij gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden, die van de man. 
 
 De partijen kunnen evenwel de rechtbank vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, 
voorafgegaan of gevolgd door die van de adoptant of van de adopterende man. 
 

 […] ». 

 

 B.3.  Andere bepalingen voorzien in een soortgelijke mogelijkheid in geval van gewone 

adoptie in bepaalde bijzondere situaties. Aldus heeft het kind dat gelijktijdig door twee 

personen van hetzelfde geslacht is geadopteerd, de mogelijkheid om zijn oorspronkelijke 

naam te behouden, door die te laten voorafgaan of te laten volgen door de naam van een van 

beide adoptanten, door hen bepaald (artikel 353-1, § 2). Het kind dat een eerste maal door een 

vrouw is geadopteerd, dat vervolgens het voorwerp uitmaakt van een tweede adoptie door de 

echtgenoot of samenwonende partner van zijn adoptiemoeder, en het kind dat het voorwerp 

van een nieuwe adoptie uitmaakt, kunnen, voor of na de naam van de nieuwe adoptant, naar 

gelang van het geval, ofwel hun oorspronkelijke naam, ofwel de naam van de vorige adoptant 

behouden (artikel 353-2, § 1). Het kind dat een eerste maal is geadopteerd, dat vervolgens het 

voorwerp uitmaakt van een nieuwe adoptie door de echtgenoot of samenwonende partner van 

hetzelfde geslacht als zijn adoptieouder, kan eveneens, naast de naam van de nieuwe adoptant, 

naar gelang van het geval, ofwel zijn oorspronkelijke naam, ofwel de naam van de vorige 

adoptant behouden (artikel 353-2, § 2, tweede lid). 

 

 B.4.  Met uitzondering van het geval van de adoptie, door een vrouw, van het kind van 

haar echtgenoot of samenwonende partner, dat geen enkele weerslag op de naam van de 

geadopteerde heeft (artikel 353-4), heeft het kind dat het voorwerp van een gewone adoptie 

uitmaakt, steeds de mogelijkheid een naam te dragen die is samengesteld uit de naam van de 

adoptant of van een van de adoptanten en zijn oorspronkelijke naam (of de naam van de eerste 

adoptant in geval van opeenvolgende adopties), behalve in het in de prejudiciële vraag 

bedoelde geval, namelijk wanneer de adoptie tot stand wordt gebracht door de echtgenoot of 

samenwonende partner van hetzelfde geslacht als zijn ouder. Met andere woorden, in alle 

gevallen waarin de gewone adoptie het toekennen van de naam van de adoptant aan de 
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geadopteerde met zich meebrengt, kunnen de partijen aan de rechtbank vragen dat de 

geadopteerde zijn vorige naam (of een van zijn twee vorige namen in geval van een tweede 

adoptie) behoudt door die te laten voorafgaan of te laten volgen door de naam van de 

adoptant, behalve in het in de prejudiciële vraag bedoelde geval. 

 

 B.5.  De in het geding zijnde bepaling is in het Burgerlijk Wetboek ingevoerd bij artikel 4 

van de wet van 18 mei 2006 tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. In de 

verantwoording van het amendement waaruit die tekst is ontstaan, wordt geen enkele 

toelichting gegeven over de onmogelijkheid - in dat geval - voor de geadopteerde om de naam 

van de adoptant te laten voorafgaan of te laten volgen door zijn oorspronkelijke naam. De 

auteurs van het amendement lijken zich overigens niet bewust te zijn geweest van het op dat 

vlak teweeggebrachte verschil tussen de kinderen die zijn geadopteerd door de echtgenoot of 

de partner van hetzelfde geslacht als hun ouder (hypothese van artikel 353-2, § 2) en de 

kinderen die gelijktijdig door twee personen van hetzelfde geslacht zijn geadopteerd 

(hypothese van artikel 353-1, § 2), voor wie de wet bepaalt dat « de partijen […] evenwel de 

rechtbank [kunnen] vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, voorafgegaan of gevolgd 

door » de overeenkomstig paragraaf 2, eerste lid, gekozen naam, namelijk de naam van een 

van beide adoptanten. In de verantwoording van het amendement waarbij artikel 353-2, § 2, is 

ingevoerd, wordt immers uiteengezet dat dat amendement « de toekenning van de naam 

[regelt] in geval van een adoptie van het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of de 

persoon met wie hij samenleeft, op dezelfde wijze als in het vorige amendement is bepaald », 

waarbij artikel 353-1, § 2, werd ingevoerd (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0664/002, 

p. 5). Daarenboven vroeg de afdeling wetgeving van de Raad van State zich af « waarom het 

in artikel 353-2, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek vermelde geval, in het amendement 

niet in ogenschouw wordt genomen » (Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-0393/002, 

p. 89). 

 

 B.6.  Artikel 347 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 22 maart 1940 op 

de aanneming van een kind, bepaalde dat de geadopteerde door de adoptie de naam van de 

adoptant verkreeg, die aan de eigen naam van de geadopteerde werd toegevoegd. De naam 

van de adoptant kon, indien de partijen daarmee instemden, de naam van de geadopteerde 

eveneens zonder meer vervangen. Bij het begin van het invoeren van de gewone adoptie zoals 

zij thans is gekend, was het beginsel dus dat de geadopteerde een naam droeg die was 
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samengesteld uit zijn oorspronkelijke naam en de naam van de adoptant. Bij wijze van 

uitzondering op dat beginsel, konden de partijen bepalen dat de geadopteerde enkel de naam 

van de adoptant zou dragen. 

 

 De wet van 21 maart 1969 « tot wijziging van artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek, van 

de titels VIII en X van boek I van hetzelfde Wetboek, alsmede van de wetten op de 

verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, gecoördineerd op 14 december 

1932 », verving alle artikelen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de adoptie. Het 

nieuwe artikel 358 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde op dat ogenblik dat de geadopteerde, 

door de adoptie, in plaats van zijn naam, de naam van de adoptant of de naam van de 

adopterende man verkreeg. De partijen konden evenwel overeenkomen dat de geadopteerde 

zijn naam zou behouden door die te laten volgen door de naam van de adoptant of van de 

adopterende man. Die nieuwe bepaling keerde dus de tot dat ogenblik geldende regeling om, 

door als regel te voorzien in de vervanging van de naam van de geadopteerde door de naam 

van de adoptant. Voor de geadopteerde werd daarbij evenwel de mogelijkheid gehandhaafd 

om zijn naam te behouden, en die te laten volgen door de naam van de adoptant. Bij de wet 

van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie werd bovendien de mogelijkheid ingevoerd 

om de naam van de geadopteerde te laten voorafgaan door die van de adoptant, teneinde « een 

grotere plaats aan de wilsautonomie » te laten, aangezien de partijen voortaan de volgorde 

kunnen kiezen waarin de namen van de geadopteerde en van de adoptant voorkomen (Parl. 

St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 37). 

 

 B.7.  In tegenstelling tot de volle adoptie, verbreekt de gewone adoptie niet alle banden 

van de geadopteerde met zijn oorspronkelijke familie. De adoptant is ten aanzien van de 

geadopteerde bekleed met de rechten van het ouderlijk gezag (artikel 353-8 van het Burgerlijk 

Wetboek), maar indien hij overlijdt, kunnen de moeder en de vader van het geadopteerde kind 

aan de jeugdrechtbank vragen dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst 

(artikel 353-10). De verplichting tot uitkering van levensonderhoud blijft bestaan tussen de 

geadopteerde en zijn vader en moeder, ter vervanging van dezelfde verplichting die bestaat 

tussen de geadopteerde en zijn adoptieouders (artikel 353-14). De geadopteerde en zijn 

afstammelingen behouden al hun erfrecht in hun oorspronkelijke familie (artikel 353-15) en 

de oorspronkelijke familie wordt tot de nalatenschap geroepen van de geadopteerde die 

zonder nakomelingen is overleden (artikel 353-16). Ten slotte, kan de gewone adoptie, om 

zeer gewichtige redenen, worden herroepen (artikel 354-1). In dat geval kunnen de moeder en 
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de vader van de geadopteerde vragen dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt 

geplaatst (artikel 354-2). 

 

 Het behoud van die banden van de geadopteerde met de oorspronkelijke familie 

verantwoordt dat de wetgever, met de wijzigingen ter zake, heeft geoordeeld dat hij het de 

geadopteerde mogelijk moest maken om zijn naam te behouden door die te laten voorafgaan 

of te laten volgen door de naam van de adoptant. 

 

 B.8.  Hoewel het juist is dat het kind dat is geadopteerd door de echtgenoot of 

samenwonende partner van hetzelfde geslacht als zijn ouder, niet uit zijn oorspronkelijke 

familie wordt verwijderd om in een andere familie te worden opgenomen, verschilt zijn 

situatie evenwel niet van onder meer die van het kind dat is geadopteerd door de man of 

samenwonende partner van zijn moeder of van zijn adoptiemoeder, of van die van het kind 

dat is geadopteerd door de echtgenoot of samenwonende partner van hetzelfde geslacht als 

zijn adoptieouder. Al die kinderen kunnen hetzelfde belang erbij hebben om na de adoptie de 

naam te behouden die zij vóór de adoptie droegen, en die bij de naam van de adoptant wordt 

gevoegd, aangezien zij dezelfde band met hun oorspronkelijke familie behouden. Het is 

bijgevolg niet verantwoord dat het kind dat is geadopteerd door de echtgenoot of 

samenwonende partner van hetzelfde geslacht als zijn ouder, niet de naam kan behouden die 

het vóór de adoptie droeg, door die te laten voorafgaan of te laten volgen door de naam van de 

adoptant, terwijl in de andere gevallen het geadopteerde kind wel de mogelijkheid heeft om de 

naam te blijven dragen die de zijne was vóór de adoptie, voorafgegaan of gevolgd door de 

naam die ingevolge de adoptie aan het kind wordt toegekend. 

 

 B.9.  In zoverre het niet voorziet in de mogelijkheid voor de partijen om aan de rechtbank 

te vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt door die te laten voorafgaan of te laten 

volgen door de naam van de adoptant, is artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek niet 

bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.10.  Aangezien de in B.9 vastgestelde leemte zich bevindt in de aan het Hof 

voorgelegde tekst, komt het de verwijzende rechter toe een einde te maken aan de door het 

Hof vastgestelde ongrondwettigheid, wanneer die vaststelling is uitgedrukt in voldoende 

precieze en volledige bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt 

toegepast met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet in zoverre het niet voorziet in de mogelijkheid dat de geadopteerde, in het in die 

bepaling bedoelde geval, zijn naam behoudt door die te laten voorafgaan of te laten volgen 

door de naam van de adoptant. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

16 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4768 

 
 

Arrest nr. 105/2010 
van 16 september 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 205, § 2, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, ingesteld door de nv « Brussels Securities ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 september 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 september 2009, heeft de nv « Brussels 
Securities », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, beroep tot 
vernietiging ingesteld van artikel 205, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. R. Forestini en Mr. J.-F. Libert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 1 juni 2010 heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 14 juli 2010, na de partijen te hebben uitgenodigd, in een uiterlijk op 
29 juni 2010 in te dienen memorie, waarvan zij binnen dezelfde termijn een afschrift uitwisselen, 
hun standpunt uiteen te zetten over de eventuele weerslag van artikel 8 van de wet van 
21 december 2009 houdende diverse fiscale bepalingen op onderhavig beroep tot vernietiging. 
 
 De verzoekende partij en de Ministerraad hebben memories ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. R. Forestini en Mr. J.-F. Libert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partij; 
 
 .  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 



 3

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang en het onderwerp van het beroep 
 
 A.1.1.  De verzoekende partij zet uiteen dat zij bij de gewestelijke directeur der directe belastingen bezwaar 
heeft ingediend tegen een aanslag die werd gevestigd overeenkomstig artikel 205, § 2, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), dat de aftrekbaarheid van definitief belaste inkomsten (DBI) beperkt tot 
het bedrag van de winst van het belastbare tijdperk; die beperking heeft tot gevolg dat, bij onvoldoende winst, de 
DBI’s niet volledig kunnen worden afgetrokken van de belastbare grondslag, en dat met schending van de 
richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten, die werd omgezet in Belgisch recht. 
 
 De verzoekende partij doet gelden dat zij, vermits haar bezwaar nog steeds hangende is, een 
« belanghebbende partij » is in de zin van artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad onderstreept dat artikel 205, § 2, van het WIB 1992 andere kwesties regelt dan de 
niet-overdracht van definitief belaste inkomsten, in het bijzonder de vermindering van de aftrekgrondslag met 
bepaalde verworpen uitgaven, en dat bijgevolg het beroep zou moeten worden beperkt tot de kwestie van de 
niet-overdracht van de definitief belaste inkomsten, die artikel 205, § 2, van het WIB 1992 met zich meebrengt. 
 
 
 Ten aanzien van artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
 
 A.2.  Met verwijzing naar die bepaling zet de verzoekende partij uiteen dat de mogelijkheid die zij een 
belanghebbende biedt om bij het Grondwettelijk Hof de vernietiging te vorderen van een bepaling die door dat 
Hof is afgekeurd in een arrest dat is gewezen op een prejudiciële vraag, krachtens het door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie erkende gelijkwaardigheidsbeginsel moet worden uitgebreid tot de vernietiging van een 
bepaling die door dat laatstgenoemde Hof is afgekeurd in een arrest dat is gewezen op een prejudiciële vraag (of 
ingevolge een vordering wegens niet-nakoming, ingesteld door de Europese Commissie), waarbij een Belgische 
wetskrachtige bepaling onbestaanbaar wordt verklaard met het Europese recht. 
 
 Volgens de verzoekende partij verplicht het gelijkwaardigheidsbeginsel de Belgische Staat om, ingevolge 
een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarbij die onbestaanbaarheid wordt vastgesteld, 
de belastingplichtigen dezelfde procedurele beroepsmogelijkheden toe te kennen als die welke worden 
toegekend ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof waarbij een Belgische fiscaalrechtelijke bepaling 
onbestaanbaar wordt verklaard met de artikelen 170 of 172 van de Grondwet. Zij wijst erop dat artikel 205, § 2, 
van het WIB 1992, waarvan zij de vernietiging vordert, onbestaanbaar werd verklaard met het Europese recht bij 
het arrest Cobelfret van 12 februari 2009 van het Hof van Justitie van de Europese Unie (zaak C-138/07), dat 
werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 4 april 2009, datum vanaf welke de 
termijn begint te lopen om de vernietiging van de voormelde bepaling van het WIB 1992 te vorderen, krachtens 
artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. Zij wijst erop dat de administratieve circulaire 
(Ci.RH.421/597.150 van 23 juni 2009) die door de belastingadministratie werd gepubliceerd naar aanleiding van 
het arrest Cobelfret, om de lering van dat arrest ten uitvoer te leggen, niet dezelfde waarborgen biedt als die 
welke worden geboden door de vernietiging van het voormelde artikel 205, § 2. 
 
 A.3.1.  De verzoekende partij voert aan dat het Hof van Justitie van de Europese Unie, in het voormelde 
arrest Cobelfret, het volgende heeft beslist : « artikel 4, lid 1, eerste streepje, van richtlijn 90/435/EEG van de  
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Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en 
dochterondernemingen uit verschillende lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een 
wettelijke regeling van een lidstaat zoals die aan de orde in het hoofdgeding, die bepaalt dat de door een 
moedermaatschappij ontvangen dividenden in de belastbare basis van deze vennootschap worden opgenomen en 
daarna ten belope van 95 % daarvan worden afgetrokken voor zover er voor het betrokken belastbare tijdperk na 
aftrek van de andere vrijgestelde winsten een positief winstsaldo overblijft. Artikel 4, lid 1, eerste streepje, van 
richtlijn 90/435 is onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig om voor de nationale rechterlijke instanties te 
kunnen worden ingeroepen ». 
 
 Zij verwijst vervolgens, wat betreft, enerzijds, de verplichting voor de lidstaten om de rechtsonderhorigen 
gelijkwaardig te behandelen en, anderzijds, de door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie gestelde grenzen aan het beginsel van procedurele autonomie van de lidstaten, naar de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 13 juli 2009 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989, en naar de 
conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro die op 9 juli 2009 werd bekendgemaakt in de zaak Transportes 
Urbanos (C-118/08), volgens welke « de verschillende procesregels die volgens het Spaanse recht gelden voor 
schadevorderingen tegen de staat als wetgever, naargelang zij schending van het gemeenschapsrecht dan wel 
schending van de grondwet betreffen, niet in strijd zijn met het gelijkwaardigheidsbeginsel. De voorwaarde van 
voorafgaande uitputting van de rechtsmiddelen tegen de bezwarende bestuurshandeling verricht ter uitvoering 
van een wet, geldt namelijk slechts voor schadevorderingen tegen de staat als wetgever wegens schending van 
het gemeenschapsrecht en niet voor dergelijke vorderingen die op schending van de grondwet zijn gebaseerd ». 
 
 A.3.2.  De verzoekende partij stelt dat, volgens de advocaat-generaal, het gelijkwaardigheidsbeginsel 
inzake vorderingen pas aan de orde is wanneer die vorderingen vergelijkbaar zijn op het punt van hun voorwerp, 
oorzaak en voornaamste kenmerken. In casu brengen de vergoeding van de schade en de onrechtmatigheid van 
het schadeveroorzakende gedrag de advocaat-generaal ertoe te oordelen dat de twee schadevorderingen hetzelfde 
voorwerp en dezelfde oorzaak hebben. Wat de voornaamste kenmerken ervan betreft, is hij van mening, 
enerzijds, dat er geen groot verschil is tussen de gevolgen van een ongrondwettigverklaring van een nationale 
wet door het Spaanse Tribunal Constitucional (die niet automatisch de nietigheid meebrengt van de krachtens 
die wet vastgestelde bestuurshandelingen, doordat de rechter aan wie het geschil is voorgelegd per geval de 
draagwijdte van de nietigheid van de wet moet bepalen) en de prejudiciële uitleggingsarresten van het Hof van 
Justitie (die in principe terugwerkende kracht hebben, zoals de arresten van het Tribunal Constitucional). Hij is 
anderzijds van mening dat, wat betreft het feit dat het voor de rechtzoekende gemakkelijker zou zijn de 
overeenstemming te betwisten, met het gemeenschapsrecht, van een wet die de grondslag vormt van een 
schadeveroorzakende handeling dan de overeenstemming ervan met de Grondwet, de twee situaties niet echt 
vergelijkbaar zijn : het is de scheiding der machten binnen de nationale grondwettelijke orde die een vermoeden 
van grondwettigheid van de wet tot gevolg heeft dat het bestuur gehouden is toe te passen; het is daarentegen het 
beginsel van voorrang van het gemeenschapsrecht dat dit bestuur verplicht om een nationale wet die in strijd is 
met het gemeenschapsrecht en die een geldigheidsvermoeden geniet, buiten toepassing te laten, zonder echter het 
vermoeden van geldigheid van de nationale wetten te doorbreken of het beginsel van scheiding der machten ter 
discussie te stellen. 
 
 De advocaat-generaal is echter - nog steeds volgens de verzoekende partij - van mening dat, ook al geniet 
een rechtzoekende, praktisch gezien, voor het bestuur een bescherming tegen de met het gemeenschapsrecht 
strijdige wet, die hij niet geniet tegen de ongrondwettige wet, dat waarschijnlijk niet rechtvaardigt dat 
schadevorderingen tegen de Staat als wetgever wegens schending van het gemeenschapsrecht afhankelijk 
worden gesteld van de voorafgaande uitputting van alle - bestuurlijke en gerechtelijke - rechtsmiddelen tegen de 
schadeveroorzakende bestuurshandeling die op basis van de wet is vastgesteld, in tegenstelling tot de 
schadevorderingen tegen de Staat als wetgever wegens schending van de Grondwet. De verzoekende partij die 
aangeeft dat, volgens de advocaat-generaal, dat verschil het communautaire gelijkwaardigheidsbeginsel schendt, 
oordeelt dat de argumenten van de advocaat-generaal rechtstreeks in de voorliggende zaak kunnen worden 
overgenomen en vraagt dat het Hof de uitspraak over haar verzoekschrift opschort totdat het Hof van Justitie van 
de Europese Unie zijn arrest heeft gewezen in de zaak Transportes Urbanos, die bij dat Hof aanhangig is. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad betwist om twee redenen de ontvankelijkheid van het beroep. 
 
 A.4.2.  Volgens de Ministerraad is het verzoekschrift onontvankelijk omdat het niet werd ingediend binnen 
de termijn die is voorgeschreven bij artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof en omdat het Hof geen arrest op prejudiciële vraag heeft gewezen waarbij wordt verklaard 
dat artikel 205, § 2, van het WIB 1992, een van de in artikel 1 van de voormelde bijzondere wet bedoelde regels 
of artikelen van de Grondwet schendt, zodat artikel 4, tweede lid, van dezelfde wet niet kan worden aangevoerd. 
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 A.4.3.  Hij vraagt zich af of het door de verzoekende partij aangevoerde gelijkwaardigheidsbeginsel kan 
worden toegepast rekening houdend met het feit dat de in het geding zijnde contentieux een objectief contentieux 
is. Het gemeenschapsrecht doet rechten ontstaan die voorrang hebben op het nationale recht. Het Hof van Justitie 
van de Europese Unie is van mening dat het nationale recht over het algemeen de rechtsonderhorigen voldoende 
waarborgen biedt voor de uitoefening van die rechten, maar heeft de inachtneming van het gelijkwaardigheids- 
en het doeltreffendheidsbeginsel opgelegd teneinde op het vlak van rechterlijke bescherming een verstoord 
evenwicht te vermijden tussen de rechten die voortvloeien uit het nationale recht en die welke voortvloeien uit 
het gemeenschapsrecht. De arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie die dat 
gelijkwaardigheidsbeginsel toepassen, zijn echter arresten over subjectieve rechten die rechtstreeks toepasselijk 
zijn in de interne rechtsorde, wat ook het geval is in de zaak Transportes Urbanos die door de verzoekende partij 
wordt vermeld. Het gelijkwaardigheidsbeginsel is niet van toepassing op het objectieve beroep voor het 
Grondwettelijk Hof, en het door de verzoekende partij aangevoerde arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie geeft, krachtens dat beginsel, geen aanleiding tot de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad voegt eraan toe dat, te dezen, het gelijkwaardigheidsbeginsel in acht wordt 
genomen of zal worden genomen omdat de administratie zich, bij haar circulaire van 23 juni 2009, aan het 
gemeenschapsrecht heeft geconformeerd, tegen de tekst van de Belgische wet in. Zelfs indien de administratie 
een beperking van de overdracht van DBI’s zou vragen (wat niet zal gebeuren), zou de rechter sowieso ertoe 
gehouden zijn, krachtens de rechtspraak die is vastgelegd bij het arrest Simmenthal (HvJ, 9 maart 1978, 106/77), 
die beperking - waarin artikel 205, § 2, van het WIB 1992 voorziet - niet te laten toepassen, zonder de opheffing 
ervan door de wetgever af te wachten. 
 
 A.4.5.  Volgens de Ministerraad is het verzoekschrift eveneens onontvankelijk door het ontbreken van 
vernietigingsmiddelen. Met verwijzing naar artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof doet hij gelden dat het verzoekschrift geen enkele bepaling aangeeft waaraan het Hof 
vermag te toetsen, en niet uiteenzet in welk opzicht een van die bepalingen zou zijn geschonden. 
 
 A.4.6.  De Ministerraad is van mening dat het verzoek tot opschorting van de uitspraak geen bestaansreden 
heeft, vermits het beroep onontvankelijk is. Het heeft des te minder bestaansreden daar de procedure die 
hangende is voor het Hof van Justitie van de Europese Unie een subjectief recht betreft. 
 
 A.5.1.  In haar memorie van antwoord wijst de verzoekende partij erop dat de Ministerraad niet betwist dat, 
wanneer een op prejudiciële vraag gewezen arrest van het Hof een fiscale bepaling afkeurt, de belastingplichtige 
over een termijn van zes maanden beschikt om bezwaar in te dienen. Zij betwist niet dat het Hof de door haar 
bekritiseerde fiscale bepaling niet heeft afgekeurd in een arrest op prejudiciële vraag, maar beperkt zich tot het 
aanvoeren van het gelijkwaardigheidsbeginsel, dat vereist dat een nieuwe beroepstermijn begint te lopen na een 
dergelijke afkeuring bij een arrest van het Hof van Justitie. 
 
 A.5.2.  Volgens de verzoekende partij noopt het gelijkwaardigheidsbeginsel het Hof ertoe de betrokken 
belastingplichtigen op dezelfde wijze te behandelen als wanneer het de in het geding zijnde fiscale bepalingen 
had afgekeurd in een arrest op prejudiciële vraag. In tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad beweert, volstaat 
het loutere feit dat de administratie zich aan het gemeenschapsrecht conformeert en de rechter niet zal verzoeken 
om de in het geding zijnde overdracht van dividenden te beperken, niet om de inachtneming van het 
gelijkwaardigheidsbeginsel te verzekeren; de rechter kan immers niet op geldige wijze worden aangezocht, want 
zowel de administratie (die in eerste instantie moet worden aangezocht) als de rechter (die kan worden 
aangezocht wanneer de administratie niet optreedt binnen een termijn van zes maanden vanaf de indiening van 
het bezwaarschrift) zullen zeker vaststellen dat de gewone bezwaartermijn is verstreken. 
 
 A.5.3.  De verzoekende partij is van mening dat alleen het Hof van Justitie bevoegd is om te beslissen of 
het subtiele distinguo dat de Ministerraad maakt tussen een objectief contentieux en subjectieve rechten om de 
draagwijdte van het gelijkwaardigheidsbeginsel te bepalen, gegrond is. Zij stelt dan ook voor aan het Hof van 
Justitie een prejudiciële vraag te richten waarvan zij de formulering suggereert indien het Hof zou oordelen dat 
het niet verkieslijk is, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partij in haar verzoekschrift in ondergeschikte 
orde heeft gevraagd, de uitspraak op te schorten totdat het Hof van Justitie zich heeft uitgesproken in de zaak 
Transportes Urbanos die thans voor dat Hof hangende is, en totdat de verzoekende partij en de Ministerraad de 
gelegenheid hebben gehad om opnieuw conclusie te nemen in het licht van de lering van dat toekomstige arrest. 
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 A.6.1.  In zijn memorie van wederantwoord herinnert de Ministerraad eraan dat het Hof niet bevoegd is om 
een wetskrachtige norm enkel aan het gemeenschapsrecht te toetsen. Vermits de verzoekende partij erkent dat zij 
geen schending van de Grondwet heeft aangevoerd, wordt bevestigd dat haar verzoekschrift onontvankelijk is. 
 
 A.6.2.  Wat betreft de onontvankelijkheid van het verzoekschrift wegens laattijdigheid, herinnert de 
Ministerraad eraan dat het gelijkwaardigheidsbeginsel te dezen niet kan worden toegepast. Het zou bovendien 
niet tot gevolg kunnen hebben dat aan een nationale rechtsinstantie een bevoegdheid wordt toegekend die verder 
reikt dan de bevoegdheden die haar door de Grondwet en de krachtens deze laatste aangenomen wetten zijn 
toegewezen. Overigens is de heropening, ten voordele van de belastingplichtige, van een bezwaartermijn van zes 
maanden slechts het gevolg van een vernietigingsarrest, en niet van een arrest dat is gewezen op een prejudiciële 
vraag. 
 
 A.6.3.  Hij is ten slotte van mening dat de voorgestelde prejudiciële vraag niet kan worden verantwoord 
omdat zij betrekking heeft op de vaststelling van de nietigheid erga omnes van een bepaling die onbestaanbaar is 
verklaard met het Europese recht, terwijl het Hof niet bevoegd is om een wetskrachtige bepaling strijdig te 
verklaren met alleen het Europese recht. 
 
 
 Ten aanzien van de weerslag van de wet van 21 december 2009 (Belgisch Staatsblad van 31 december 
2009, tweede editie) houdende fiscale en diverse bepalingen, die artikel 205 van het WIB 1992 wijzigt (memories 
ingediend naar aanleiding van de heropening van de debatten) 
 
 A.7.1.  De nv « Brussels Securities » is van mening dat de wet van 21 december 2009, die artikel 205 
aanvult met een paragraaf 3, de rechtzoekenden niet toelaat vergoeding te verkrijgen van de schade die het 
gevolg is van de schending die door het Hof van Justitie van de Europese Unie is vastgesteld. 
 
 Die nieuwe bepaling regelt niets voor de belastingplichtigen die nooit bezwaar hebben ingediend; de 
circulaire Ci.RH.421/597.150 (AFER 32/2009) van 23 juni 2009 voorziet in oplossingen die ondoeltreffend zijn, 
vermits men bij het indienen van een bezwaar meestal op de termijn van zes maanden stuit (artikel 371 van het 
WIB 1992), terwijl men bij het indienen van een verzoek tot ambtshalve ontheffing in talrijke gevallen op de 
termijn van vijf jaar stuit (artikel 376). 
 
 De nieuwe bepaling neemt evenmin de gevallen in aanmerking van de belastingplichtigen die de 
ontwikkelingen van de rechtspraak hebben gevolgd en die vervolgens, zoals de verzoekende partij, bezwaar 
hebben ingediend buiten de termijn, dat onontvankelijk zal moeten worden verklaard. De voormelde circulaire 
sluit bovendien een integrale overdracht uit wanneer een aanslag werd gevestigd en niet langer vatbaar is voor 
beroep, wat voor de Belgische Staat erop neerkomt zich op zijn interne recht te beroepen om de vorderingen tot 
vergoeding af te wijzen. 
 
 Wat betreft de belastingplichtigen die een bezwaar hebben ingediend dat ongegrond werd verklaard maar 
die geen gerechtelijk beroep hebben ingesteld - gelet op de gerechtskosten en de onzekere uitkomst - tegen de 
beslissing tot verwerping van de administratie, verhindert de circulaire hen om vergoeding te verkrijgen door die 
beslissingen onherroepelijk te verklaren. 
 
 Uit het voorgaande volgt dat artikel 205, § 3, geen betrekking heeft op de fiscale situaties die voorafgaan 
aan de datum van de inwerkingtreding ervan; de circulaire beoogt ze, maar sluit de mogelijkheid uit om een 
vergoeding te verkrijgen via het aanwenden van de interne fiscale procedure. Het gelijkwaardigheidsbeginsel 
veronderstelt dus dat de belastingplichtigen het Hof kunnen verzoeken om de vernietiging van de bepaling die, 
doordat zij hun schade berokkent, is afgekeurd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
 A.7.2.  De verzoekende partij doet eveneens gelden dat de wetswijziging betreffende de overdracht van 
DBI-overschotten betrekking heeft op de dividenden die worden toegekend door een dochteronderneming 
bedoeld in paragraaf 2, derde lid, van artikel 205 van het WIB 1992, dat voor de definitie van het begrip 
« dochteronderneming » een criterium van, in percentage uitgedrukte, deelneming door een moedermaatschappij 
in haar dochteronderneming gebruikt, maar geen criterium van minimale aanschaffingswaarde (te dezen 
2 500 000 euro). De klassieke DBI-regeling veronderstelt echter dat de vennootschap die dividenden verkrijgt, in 
het kapitaal van de vennootschap die ze uitkeert een deelneming bezit van minstens 10 pct. of met een 
aanschaffingswaarde van minstens 2 500 000 euro (artikel 202, § 2, eerste lid, van het WIB 1992). 
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 De klassieke voorwaarden van de regeling voor aftrek van DBI’s zijn dus ruimer dan die welke werden 
aangenomen bij de wijziging van artikel 205 van het WIB 1992, die enkel betrekking heeft op de 
dochterondernemingen die gedefinieerd zijn met verwijzing naar een criterium van deelneming, uitgedrukt in 
een percentage, en niet naar een criterium van aanschaffingswaarde. 
 
 Er bestaat aldus een discriminatie tussen, enerzijds, de vennootschappen die DBI-dividenden ontvangen en 
die in het kapitaal van de vennootschap die ze uitkeert een deelneming bezitten van minstens 10 pct. of met een 
aanschaffingswaarde van minstens 2 500 000 euro en die de DBI-regeling kunnen genieten en, anderzijds, de 
vennootschappen die DBI-dividenden ontvangen - die niet volledig konden worden afgetrokken tijdens het 
aanslagjaar van de inning van die DBI-dividenden - en die deze laatste slechts kunnen overdragen voor zover zij 
een deelneming bezitten van minstens 10 pct. in het kapitaal van de vennootschap die ze uitkeert, met uitsluiting 
van enig criterium dat naar een aanschaffingswaarde verwijst. 
 
 Bij de toepassing van het arrest Cobelfret weigert de wetgever aldus, op een schijnbaar wettige wijze, de 
aftrek van DBI-overschotten aan Belgische vennootschappen die een deelneming bezitten van meer dan 
2 500 000 euro, die echter minder dan 10 pct. van de totale deelneming in de dochteronderneming 
vertegenwoordigt. 
 
 Vermits het arrest Cobelfret aldus op onvolledige wijze werd omgezet, bevestigt de verzoekende partij dat 
zij het Hof verzoekt om het vroegere artikel 205, § 2, van het WIB 1992, dat van toepassing is op de 
aanslagjaren die voorafgaan aan 1 januari 2010, te vernietigen en aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 
de prejudiciële vraag te stellen die zij in haar memorie van antwoord heeft gesuggereerd. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad brengt de bepalingen van de wet van 21 december 2009 in herinnering en stelt dat 
zij van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2010. Hij herinnert aan de toelichtingen bij het nieuwe artikel 205, 
§ 3, in de parlementaire voorbereiding en aan de lering van het arrest Cobelfret. Hij stelt dat, gelet op het 
beginsel van voorrang van het Europese recht, het bij dat arrest opgeworpen probleem werd geregeld door de 
voormelde circulaire van 23 juni 2009 en dat, krachtens hetzelfde beginsel, de nationale rechter de bepalingen 
die strijdig zijn met het gemeenschapsrecht niet mag laten toepassen in geval van betwisting voor de 
aanslagjaren voorafgaand aan 2010. Hij doet gelden dat de administratie zelf zich aldus aan het 
gemeenschapsrecht conformeert (en zulks tegen de tekst van de Belgische wet in), wat impliceert dat zij de 
rechter niet zal verzoeken om een verbod van overdracht van de DBI-dividenden en dat de rechter dus niet in de 
situatie zal terechtkomen waarin hij over zulk een verzoek moet beslissen. Zelfs indien de administratie een 
verbod van de overdracht zou vragen (wat niet zal gebeuren), zou de rechter sowieso, krachtens de rechtspraak 
die is vastgelegd bij het arrest Simmenthal, ertoe gehouden zijn het verbod van overdracht van DBI’s - waarin 
artikel 205, § 2, van het WIB 1992 voorziet - niet te laten toepassen, zonder de opheffing ervan door de wetgever 
af te wachten. 
 
 De nieuwe wet is niet retroactief omdat de wetgever dat niet nodig heeft geacht gelet op de door de 
administratie genomen maatregelen, die te zijner  kennis zijn gebracht en impliciet worden geacht het door het 
arrest Cobelfret gecreëerde probleem op te lossen. 
 
 A.8.2.  De Ministerraad voert verder nog aan dat de wet geen enkele weerslag heeft op de gronden van 
niet-ontvankelijkheid van het beroep van de verzoekende partij, dat buiten de termijn werd ingesteld en geen 
enkel middel bevat. De wet van 21 december 2009 opent zelf geen enkele nieuwe termijn van zes maanden met 
toepassing van artikel 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 
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- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel 205, § 2, van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992. In de redactie ervan die van toepassing was voor het 

aanslagjaar 2004 waarnaar de verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst, luidde die 

bepaling als volgt : 

 

 « § 1.  Geen aftrek ingevolge artikel 202 wordt verleend ter zake van inkomsten uit activa 
die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt in inrichtingen waarover 
de belastingplichtige in het buitenland beschikt en waarvan de winst krachtens internationale 
overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting is vrijgesteld. 
 
 § 2.  De aftrek ingevolge artikel 202 wordt beperkt tot het bedrag van de winst van het 
belastbare tijdperk dat overblijft na toepassing van artikel 199, verminderd met : 
 
 1°  de niet als beroepskosten aftrekbare giften, met uitzondering van de giften die in 
toepassing van de artikelen 199 en 200 van de winst worden afgetrokken; 
 
 2°  de in artikel 53, 6° tot 11° en 14°, vermelde kosten; 
 
 3°  de interesten, retributies en bezoldigingen als bedoeld in artikel 54; 
 
 4°  de niet-aftrekbare interesten als bedoeld in artikel 55; 
 
 5°  de werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige 
dood en de ermede gelijkgestelde premies van bepaalde levensverzekeringen, in zoverre die 
bijdragen en premies niet voldoen aan de voorwaarden en de grens gesteld in de artikelen 59 en 
195, alsmede de pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen voor zover die sommen 
niet voldoen aan de voorwaarden en de grens gesteld in artikel 60; 
 
 6°  25 pct. van de kosten en de minderwaarden met betrekking tot het gebruik van in 
artikel 66 vermelde personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen, met uitzondering 
van de brandstofkosten; 
 
 7°  de als winst aan te merken restorno's zoals bedoeld in artikel 189, § 1; 
 
 8°  de taksen als bedoeld in artikel 198, eerste lid, 4°, 8° en 9° ». 
 

 Die bepaling werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 1996. 

 

 B.2.  Teneinde de ontvankelijkheid van haar beroep te verantwoorden, voert de 

verzoekende partij artikel 4, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof aan, dat bepaalt : 
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 « Voor de Ministerraad, voor de Regering van een Gemeenschap of van een Gewest, voor 
de voorzitters van de wetgevende vergaderingen op verzoek van twee derde van hun leden of 
voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die doet blijken van een belang staat een 
nieuwe termijn van zes maanden open voor het instellen van een beroep tot vernietiging tegen 
een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, wanneer het Hof, 
uitspraak doende op een prejudiciële vraag, verklaard heeft dat die wet, dat decreet of die in 
artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een van de in artikel 1 bedoelde regels of 
artikelen van de Grondwet schendt. De termijn gaat respectievelijk in op de datum van de 
kennisgeving van het door het Hof gewezen arrest aan, al naar het geval, de Eerste Minister 
en de voorzitters van de Regeringen en aan de voorzitters van de wetgevende vergaderingen, 
of op de datum van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad ». 
 

 Teneinde die bepaling aan te voeren, baseert de verzoekende partij zich, bij ontstentenis 

van een prejudicieel arrest van het Hof dat de bestreden bepaling zou hebben afgekeurd en in 

het Belgisch Staatsblad zou zijn bekendgemaakt binnen een termijn van zes maanden 

voorafgaand aan het instellen van haar beroep, op een arrest dat op 12 februari 2009 werd 

uitgesproken door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Cobelfret (C-138/07). 

Uit dit arrest, dat werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 

4 april 2009, blijkt dat de bestreden bepaling niet bestaanbaar is met artikel 4, lid 1, eerste 

streepje, van de richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de 

gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen 

uit verschillende lidstaten. 

 

 B.3.  Teneinde ontvankelijk te zijn, moet het verzoekschrift evenwel de bepalingen 

aangeven waarop het beroep tot vernietiging betrekking heeft, alsook de bepalingen die zij 

zouden schenden; het moet bovendien aantonen waarin die schending bestaat. De 

verzoekende partij geeft niet aan waarin die schending bestaat. Louter verwijzen naar het 

voormelde arrest Cobelfret volstaat niet om dit gebrek aan middelen te verhelpen, vermits de 

motieven van dat arrest en die op grond waarvan het Hof de bestreden bepaling zou kunnen 

vernietigen, verschillen, gelet op de respectieve bevoegdheden van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie en van het Hof. 

 

 B.4.  Het beroep is onontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4808 en 4809 

 
 

Arrest nr. 106/2010 
van 30 september 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 36bis van het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van 

het Gemeenschapsonderwijs, zoals vervangen bij artikel IX.21 van het decreet van 14 februari 

2003 betreffende het onderwijs XIV, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij arrest nr. 197.779 van 13 november 2009 in zake (I) Siska Neyt en (II) Ann Pattyn 
tegen het Gemeenschapsonderwijs (I en II), waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 24 november 2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 36bis, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 
rechtspositie van bepaalde leden [lees : personeelsleden] van het Gemeenschapsonderwijs het 
artikel 24 van de Grondwet juncto de artikelen 33, 108 en 187, aldus geïnterpreteerd dat die 
bepaling aan inrichtende machten het recht ontzegt om de uitbreiding van de vaste 
benoeming, in hoofde van personeelsleden die reeds vast benoemd zijn in een deeltijdse 
betrekking en die in het verleden voldoening hebben gegeven, te weigeren op grond van het 
feit dat deze personeelsleden niet voldoen aan de door de inrichtende macht aanvullend 
opgestelde selectiecriteria ? ». 
 
 
 b.  Bij arrest nr. 197.776 van 13 november 2009 in zake Dominica Vandewalle tegen het 
Gemeenschapsonderwijs, tussenkomende partij : Sabine Vandamme, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 24 november 2009, heeft de Raad van State de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 36bis van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie 
van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, zo uitgelegd dat het er aan in 
de weg staat dat een voorrangsgerechtigd personeelslid dat in het verleden voldoening heeft 
gegeven aan aanvullende selectievoorwaarden wordt onderworpen, de artikelen 10, 11 en 24 
van de Grondwet ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4808 en 4809 van de rol van het Hof, werden 
samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Siska Neyt, wonende te 8920 Langemark, Cayennestraat 34; 
 
 -  Ann Pattyn, wonende te 8600 Diksmuide, G. Gezellestraat 26; 
 
 -  Dominica Vandewalle, die keuze van woonplaats doet te 1000 Brussel, 
Boudewijnlaan 20/21; 
 
 -  het Gemeenschapsonderwijs, vertegenwoordigd door « Scholengroep 28 Westhoek », 
8600 Diksmuide, Kaaskerkestraat 22; 
 
 -  Sabine Vandamme, die keuze van woonplaats doet te 2540 Hove, Lintsesteenweg 740; 
 
 -  het Gemeenschapsonderwijs en « Scholengroep 25 », die keuze van woonplaats doen te 
2540 Hove, Lintsesteenweg 740; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
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 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Siska Neyt; 
 
 -  Ann Pattyn; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. N. Swartebroeckx loco Mr. I. Martens, advocaten bij de balie te Gent, voor Siska 
Neyt en Ann Pattyn; 
 
 .  Mr. R. Rombaut, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor Sabine Vandamme, voor het 
Gemeenschapsonderwijs en « Scholengroep 25 »; 
 
 .  Mr. P. Devers, advocaat bij de balie te Gent, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 In de zaak nr. 4808 vorderen S. Neyt en A. Pattyn de nietigverklaring voor de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van de beslissing van 17 januari 2007 van de raad van bestuur van de Scholengroep 
Westhoek om geen gunstig gevolg te geven aan de aanvraag van de verzoekende partijen voor uitbreiding van 
vaste benoeming van betrekking nr. 1006 met een volume van 12/24P, in het ambt van onderwijzer aan de 
basisschool « De Letterzee » Koksijde, met ingang van 1 januari 2007 en de nietigverklaring van de beslissing 
van onbekende datum om L. Moerman vast te benoemen in de betrekking nr. 1006, met ingang van 1 januari 
2007. De verzoekende partijen beroepen zich op een schending van artikel 36bis van het decreet van 27 maart 
1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs (hierna : 
« Rechtspositiedecreet »). 
 
 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State meent dat het voorrangsrecht, zoals vastgesteld in 
artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet, niet als een absoluut recht op benoeming is aan te merken en dat het 
voor het bestuur geen gebonden bevoegdheid creëert om de kandidaat die aan de gestelde voorwaarden voldoet, 
te benoemen. Evenwel laat artikel 36bis geen ruimte voor het bestuur om bij een concrete vacature plots een 
selectieprocedure te voeren. De verwerende partij, het Gemeenschapsonderwijs I en II, voert evenwel aan dat 
artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet artikel 24 junctis de artikelen 33, 108 en 187 van de Grondwet zou 
schenden omdat die bepaling het schoolbestuur het recht zou ontzeggen om de uitbreiding van de vaste 
benoeming voor personeelsleden die reeds vast benoemd zijn in een deeltijdse betrekking te weigeren op grond 
van het feit dat die personeelsleden niet voldoen aan de door de inrichtende macht opgestelde selectiecriteria. 
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 De afdeling bestuursrechtspraak stelt dienaangaande bovenvermelde prejudiciële vraag aan het Hof, maar 
benadrukt dat achter de vraagstelling een meer complex geheel schuilt dan de enkele lectuur van de 
vooropgestelde vraag doet vermoeden. Allereerst oordeelt de afdeling bestuursrechtspraak dat de decreetgever de 
vrijheid van het Gemeenschapsonderwijs maar beperkt heeft in zoverre het een personeelslid betreft dat in het 
verleden geen blijk heeft gegeven van onbekwaamheid. Bovendien wenst, volgens de afdeling 
bestuursrechtspraak, het Gemeenschapsonderwijs van het Hof te vernemen of een bijkomende selectieprocedure 
toelaatbaar is, overeenkomstig artikel 36bis, wanneer ze is toegespitst op een zeer specifieke te begeven 
betrekking. 
 
 In de zaak nr. 4809 vordert D. Vandewalle de nietigverklaring voor de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State van (1) de beslissing van 17 december 2007 van de raad van bestuur waarbij de vacant verklaarde 
betrekking 2502038 aan het KTA Brugge, met ingang van 1 januari 2008 via vaste benoeming wordt toegewezen 
aan S. Vandamme, (2) de beslissing van de raad van bestuur van 26 februari 2008 waarbij de beslissing van 
17 december 2007 wordt gehandhaafd en (3) de uit de eerste en tweede beslissing voortvloeiende impliciete 
weigering om de verzoekende partij met ingang van 1 januari 2008 vast te benoemen in de vacant verklaarde 
betrekking 2502038. De verzoekende partij beroept zich op een schending van artikel 36bis van het 
Rechtspositiedecreet. 
 
 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van oordeel dat artikel 36bis van het 
Rechtspositiedecreet is geschonden. Het voorrangsrecht, zoals vastgesteld in het voormelde artikel 36bis, is niet 
als een absoluut recht op benoeming aan te merken en het creëert voor het bestuur geen gebonden bevoegdheid 
om de kandidaat die aan de gestelde voorwaarden voldoet te benoemen. Evenwel sluit die voorrang niet uit dat 
het schoolbestuur redenen kan aanvoeren om de kandidaat die zich op de voorrangsregeling beroept niet te 
benoemen. Die redenen moeten evenwel steunen op objectieve elementen uit het dossier van de betrokkene, in 
het bijzonder met betrekking tot zijn bewezen beroeps(on)bekwaamheid. Artikel 36bis van het 
Rechtspositiedecreet laat geen ruimte voor het bestuur om bij een concrete vacature plots een bijkomende 
selectieprocedure te voeren. 
 
 De verwerende en de tussenkomende partij werpen een mogelijke schending op van de artikelen 10, 11 en 
24 van de Grondwet door artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet. De Raad van State merkt op dat hij die 
vraag niet zelf mag beantwoorden en stelt bovenvermelde prejudiciële vraag aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  D. Vandewalle voert aan dat artikel 36bis van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 
rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs (hierna : « Rechtspositiedecreet ») 
een voorrangsrecht instelt bij concurrentie van kandidaten, zonder onder hen een recht op benoeming te 
verlenen. Dit betekent dat een kandidaat die voldoet aan de formele vereisten met het oog op een benoeming en 
voorrang voor benoeming geniet op andere kandidaten, aanspraak kan maken op zijn vaste benoeming voor 
zover er geen redenen voorhanden zijn die een weigering kunnen wettigen. Die voorrang sluit niet uit dat een 
schoolbestuur valabele argumenten kan aanvoeren om de kandidaat met voorrangsrecht alsnog niet te benoemen, 
maar die valabele argumenten kunnen alleen betrekking hebben op de gebreken in de beroepsbekwaamheid van 
de voorrangsgerechtigde kandidaat. Die beroeps(on)bekwaamheid kan alleen blijken uit de meest recente 
evaluatie (artikel 36, § 1, 4°, van het Rechtspositiedecreet). 
 
 A.1.2.  Volgens D. Vandewalle is de in artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet neergelegde 
voorrangsregeling op meervoudige wijze beperkt, namelijk tot de personen die deeltijds vast benoemd zijn, tot 
een uitbreiding van benoeming in hetzelfde ambt als het ambt waarin de personeelsleden reeds deeltijds 
benoemd zijn en tot de scholengroep waarin de personeelsleden reeds deeltijds benoemd zijn. De decreetgever 
heeft evenwel aan de bevoegde organen van de scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs de instrumenten 
gegeven om te verhinderen dat een personeelslid dat deeltijds vast benoemd is in eenzelfde ambt in één of meer 
scholen van de scholengroep maar daarin geheel of gedeeltelijk disfunctioneert, van de voorrangsregeling 
gebruik zou kunnen maken. De bevoegde organen kunnen immers dat personeelslid bij een evaluatie 
« onvoldoende » toekennen. 
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 A.1.3.  Wat betreft de mogelijke schending van de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet meent 
D. Vandewalle dat zowel de functiebeschrijvingen als de evaluaties dienen te worden gezien als constructieve en 
positieve beleidsinstrumenten die het mogelijk maken een autonoom personeelsbeleid te voeren dat gericht is op 
het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs. De voorrangsregeling garandeert dat in beginsel alleen 
niet-disfunctionerende personeelsleden voorrang krijgen voor de uitbreiding van hun benoeming in het ambt dat 
ze reeds als vastbenoemd personeelslid uitoefenen binnen dezelfde scholengroep. 
 
 A.1.4.  Wat betreft de mogelijke schending van artikel 24 van de Grondwet voert D. Vandewalle aan dat de 
evaluatie kan worden opgevat als een instrument om iemand niet te benoemen, in zoverre die niet-benoeming 
kwaliteitsvol onderwijs garandeert, minstens verhindert dat onbekwame personeelsleden onderwijs zouden 
verstrekken, inzonderheid als vastbenoemden. 
 
 Daarnaast meent D. Vandewalle dat het Hof geen decreetsbepalingen rechtstreeks mag toetsen aan de 
artikelen 33, 108 en 187 van de Grondwet. Bovendien valt niet in te zien hoe artikel 108 van de Grondwet kan 
zijn geschonden door een decreetsbepaling, terwijl artikel 108 betrekking heeft op de bevoegdheden van de 
Koning. In laatste instantie kan hetzelfde worden opgemerkt ten aanzien van artikel 187 van de Grondwet, 
vermits de grondwetsbepaling alleen inhoudt dat de gecoördineerde Grondwet noch geheel noch ten dele kan 
worden geschorst, terwijl van een dergelijke schorsing geen sprake is. 
 
 A.2.1.  Allereerst merken S. Neyt en A. Pattyn op dat de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4808 gedeeltelijk 
onontvankelijk is, omdat overeenkomstig artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof het Hof enkel bevoegd is te oordelen of artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet artikel 24 
van de Grondwet schendt. Voor de andere grondwetsartikelen is het Hof niet bevoegd. 
 
 A.2.2.  Volgens S. Neyt en A. Pattyn schendt artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet artikel 24 van de 
Grondwet niet, daar de vrijheid om personeel te kiezen dat wordt tewerkgesteld met het oog op de 
verwezenlijking van de eigen onderwijsdoelstellingen niet daardoor wordt ingeperkt. De scholengroep behoudt 
nog steeds de vrijheid om personeel te kiezen; op het ogenblik dat zij personeel aanwerft, kiest zij wie zij als 
personeelslid het meest geschikt acht. De benoemingsvoorwaarden, vastgelegd in het Rechtspositiedecreet, 
dienen te zijn vervuld, maar zij behoudt de volledige vrijheid te kiezen wie zij vast benoemt en wie niet. 
 
 Artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet betreft een voorrangsrecht van gedeeltelijk vastbenoemden op 
tijdelijke personeelsleden. Met andere woorden, het betreft personeelsleden die reeds een selectie hebben 
doorgemaakt en reeds als meest geschikte kandidaat uit de bus zijn gekomen. De scholengroep heeft op het 
ogenblik van de eerste vaste benoeming van een personeelslid reeds een keuze gemaakt of die persoon voldoet of 
niet. Op dat ogenblik heeft de scholengroep zelf gekozen om dat personeelslid als geschikt personeelslid vast te 
benoemen. Voor de uitbreiding van de vaste benoeming en voorrang op de tijdelijke personeelsleden heeft de 
gedeeltelijk vastbenoemde kandidaat reeds bewezen dat hij voldoet. Tevens bestaat er een buffer voor de 
tussenperiode want als men een evaluatie « onvoldoende » heeft gekregen, dan kan men geen beroep doen op de 
voorrangsregel. Indien men in tussentijd geen « onvoldoende » heeft gekregen, heeft men bewezen dat men als 
personeelslid nog steeds geschikt is. Op geen enkele manier houdt artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet een 
inperking in op de onderwijsvrijheid. 
 
 A.2.3.  S. Neyt en A. Pattyn zijn van mening dat indien het Hof van oordeel zou zijn dat artikel 36bis van 
het Rechtspositiedecreet in strijd zou zijn met artikel 24 van de Grondwet, dit een totale uitholling van 
artikel 36bis tot gevolg zou hebben. Dit zou de inrichtende macht bij iedere verdere benoeming van een deeltijds 
vastbenoemd personeelslid de mogelijkheid geven te heroverwegen of een personeelslid het « waard is » om 
verder benoemd te worden. 
 
 Bovendien dient te worden opgemerkt dat alvorens een personeelslid bij een inrichtende macht vast 
benoemd kan worden, hij minstens drie volledige schooljaren moet hebben gefunctioneerd. Pas in het vierde 
schooljaar kan hij worden benoemd. Dit wil zeggen dat een personeelslid dat uitbreiding vraagt van zijn vaste 
benoeming dit ten vroegste kan doen na vier volledige schooljaren te hebben lesgegeven bij dezelfde inrichtende 
macht. Die inrichtende macht heeft het personeelslid minstens vier maal kunnen evalueren, heeft hem minstens 
één maal onderworpen aan de eigen aanvullende criteria en zou dan over de mogelijkheid moeten kunnen 
beschikken om bij uitbreiding van vaste benoeming tot de vaststelling te komen dat het personeelslid niet 
geschikt is. 
 



 6

 A.3.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 4808, het Gemeenschapsonderwijs 
vertegenwoordigd door Scholengroep 28 Westhoek, meent dat de prejudiciële vraag bevestigend moet worden 
beantwoord. De artikelen 24, 33, 108 en 187 van de Grondwet worden geschonden wanneer een inrichtende 
macht elke appreciatie wordt ontzegd over de kandidatuur van de voorrangsgerechtigde; die absolute voorrang, 
die neerkomt op een rechtsplicht tot benoemen, is niet de enige mogelijke interpretatie van artikel 36bis van het 
Rechtspositiedecreet. Men kan artikel 36bis ook zo interpreteren dat het personeelslid dat uitbreiding van vaste 
benoeming vraagt, eerst wordt getoetst aan de selectiecriteria van de betrekking die voor elke kandidaat gelden. 
 
 A.3.2.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 4808 wordt de reden voor 
artikel 36bis en de voorrang die erin vervat zit, gekoppeld aan de evaluatie van de vastbenoemde 
personeelsleden. Die evaluatie wordt geregeld in artikel 73octies van het Rechtspositiedecreet. Maar 
artikel 73octies is geen duidelijke aanwijzing dat een reeds benoemd personeelslid ook zal voldoen in de vacante 
betrekking. De evaluatie is immers gebaseerd op een geïndividualiseerde functiebeschrijving, specifiek opgesteld 
voor de functies die het personeelslid in één betrekking dient uit te oefenen. Wanneer andere functies worden 
opgelegd in het vacante ambt, is die ervaring mogelijkerwijs niet relevant. 
 
 A.3.3.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 4808 wenst te benadrukken dat het 
algemene karakter van de prejudiciële vraag ertoe kan leiden dat uit het oog wordt verloren dat de betwisting die 
voor de Raad van State wordt gevoerd een voorbeeld is van een vacante betrekking waarbij men zeer specifieke 
eisen dient te stellen aan een kandidaat in de selectiecriteria. Niet elke betrekking is gelijk, vandaar dat aan 
sommige betrekkingen bij de oproep tot de kandidaten een code P wordt toegevoegd; dit is het teken dat het gaat 
om een betrekking die specifieke functievereisten heeft omdat les dient te worden gegeven in een 
methodeschool, een topsportschool, een internaat, enz. 
 
 Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter worden de kandidaten ongelijk behandeld. Het 
criterium om het onderscheid tussen kandidaten te maken (de eerdere vaste benoeming) is niet relevant voor het 
beoogde doel, namelijk het benoemen van de beste kandidaat. 
 
 Ook artikel 24, § 4, van de Grondwet wordt geschonden omdat voormeld grondwetsartikel voorziet in de 
gelijkheid van onderwijsinstellingen, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de objectieve verschillen 
van de inrichtende machten. Voor het gesubsidieerd onderwijs geldt een soortgelijke voorrangsregeling in het 
decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd 
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (artikel 35, § 3). Overeenkomstig voormeld 
artikel kan een inrichtende macht die verschillende scholen onder zich heeft tijdelijke personeelsleden in 
concurrentie laten treden met de zogenaamde voorrangsgerechtigden, wat niet kan in het 
Gemeenschapsonderwijs. 
 
 A.4.1.  Allereerst merkt de Vlaamse Regering op dat de bedoelde voorrangsregeling van artikel 36bis van 
het Rechtspositiedecreet niet kan worden opgevat als een absoluut recht op benoeming en dat het geen gebonden 
bevoegdheid creëert voor het bestuur om de kandidaat die voldoet aan de bepaalde voorwaarden te benoemen. 
Die voorrang sluit evenwel niet uit dat het schoolbestuur redenen kan aanvoeren om de kandidaat die zich op de 
voorrangsregeling beroept toch niet te benoemen, maar die redenen moeten steunen op objectieve elementen, te 
putten uit het dossier van de betrokkene, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar bewezen 
beroeps(on)bekwaamheid. Sinds het decreet van 14 februari 2003 zijn die redenen alleen en uitsluitend in 
verband te brengen met het bepaalde in artikel 36, § 1, eerste lid, 4°, van het Rechtspositiedecreet, dit is als 
laatste evaluatie of beoordeling, geen evaluatie of beoordeling met eindconclusie « onvoldoende » hebben 
verkregen. Alleen daaruit is een bewijs van beroepsonbekwaamheid af te leiden. De bedoelde voorrangsregeling 
laat niet toe dat het bestuur ertoe zou overgaan bij een concrete vacature plots een bijkomende selectieprocedure 
te voeren, die het mogelijk zou maken de voorrangsregeling buiten spel te zetten. Derhalve heeft de 
decreetgever, door het instellen van de voorrangsregeling, de benoemingsvrijheid van een schoolbestuur maar 
beperkt in zoverre het een personeelslid betreft dat zich op de bedoelde regeling kan beroepen en dat in het 
verleden geen blijk heeft gegeven van beroepsonbekwaamheid. 
 
 A.4.2.  Vervolgens meent de Vlaamse Regering dat de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4808 dient beperkt 
te worden tot een mogelijke schending van artikel 24 van de Grondwet. De Vlaamse Regering ziet niet in welke 
grondwettelijke problematiek ter zake aan de orde zou kunnen zijn. 
 
 A.4.3.  Aangaande de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4809 merkt de Vlaamse Regering op dat het 
onderscheid in behandeling tussen tijdelijke personeelsleden die nog vast benoemd zijn en personeelsleden die 
wel vast benoemd zijn, maar slechts in een betrekking van onvolledige prestaties, berust op een objectief 
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criterium, te weten het al dan niet, vooraf aan de invulling van een vacant verklaarde betrekking, deeltijds vast 
benoemd zijn. Dit onderscheid in behandeling is tevens pertinent en proportioneel, uitgaande van de bijzondere 
situatie in het onderwijs waar deeltijdse vaste benoemingen niet de keuze zijn van betrokken titularis, maar een 
rechtsgevolg zijn van de in het onderwijs gehanteerde regelgeving, zijnde de systematiek van de urenpakketten, 
berekend op basis van de leerlingenaantallen binnen de betrokken scholengroep, waardoor het aantal 
betrekkingen, en het deeltijds dan wel voltijds aspect ervan, per se variabel is. 
 
 Bovendien is de in artikel 36bis, § 1, bedoelde voorrangsregeling, enerzijds, voorwaardelijk en, anderzijds, 
niet absoluut. Ze is voorwaardelijk omdat de personeelsleden die reeds deeltijds vast benoemd zijn, op de 
voorrangsregeling slechts kunnen aanspraak maken voor zover de bedoelde vacature zich aandient binnen 
dezelfde scholengroep, in hetzelfde ambt en zij ofwel houder zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor de 
aangeboden prestaties, ofwel houder zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Het is niet absoluut 
omdat, opdat de voorrangsregeling geldt, de personeelsleden die reeds deeltijds vast benoemd zijn, tevens, bij 
uitbreiding van hun vaste benoeming, dienen te voldoen aan de vereisten van de vaste benoeming zelf, zoals die 
zijn vastgelegd in artikel 36, § 1, 4°, van het Rechtspositiedecreet. Ook mag de bedoelde voorrangsregeling 
slechts worden toegepast wanneer ter zake geen verplichte reaffectatie of wedertewerkstelling dient te worden 
toegepast, en er zich geen nieuwe affectatie of mutatie heeft aangediend. 
 
 In het kader van het gelijkheidsbeginsel was het dan, volgens de Vlaamse Regering, een legitieme 
beleidsoptie vanwege de regelgever om de bedoelde voorrangsregeling in te stellen, teneinde de rechtszekerheid 
voor de reeds voordien deeltijds vastbenoemde personeelsleden te versterken en zo de potentiële uitval uit het 
onderwijs van die categorie van personeelsleden tegen te gaan. 
 
 A.4.4.  Aangaande de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4808 voert de Vlaamse Regering aan dat volgens de 
rechtspraak van het Hof de onderwijsvrijheid de vrijheid van de inrichtende macht omvat om het personeel te 
kiezen dat wordt tewerkgesteld met het oog op de verwezenlijking van de eigen onderwijsdoelstellingen en 
tevens de vrijheid om de opdracht van die personeelsleden vast te leggen en hun prestaties te regelen (arresten 
nrs. 34/98 en 19/99). Die vrijheid is evenwel niet onbegrensd en verzet zich niet ertegen dat de bevoegde 
wetgever eraan beperkingen stelt, op voorwaarde dat die redelijk verantwoord zijn en evenredig met het doel en 
de gevolgen van de maatregel. De vrijheid van onderwijs staat evenmin eraan in de weg dat de decreetgever 
maatregelen neemt die op de onderwijsinstellingen van algemene toepassing zijn, ongeacht de eigenheid van het 
door hen verstrekte onderwijs. 
 
 Echter, het is de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs die bevoegd is voor het algemeen beleid van het 
Gemeenschapsonderwijs en voor het pedagogisch beleid, maar diezelfde Raad, en ook de raden van bestuur van 
de scholengroepen, worden, wanneer het gaat om het personeelsbeleid, beperkt door artikel 65 van het bijzonder 
decreet van 14 juli 1998. In die omstandigheden komt het voor dat het Gemeenschapsonderwijs het vereiste 
belang mist om zich te beroepen op een schending van de onderwijsvrijheid, wanneer het gaat om een bepaling 
betreffende het administratief statuut van het personeel van het Gemeenschapsonderwijs, hetwelk de bijzondere 
decreetgever, toepassing makende van artikel 24, § 2, van de Grondwet, heeft voorbehouden aan de decreetgever 
en zo de autonomie van het Gemeenschapsonderwijs heeft ingeperkt. 
 
 A.5.1.  De tussenkomende partij en de verwerende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 4809 
voeren aan dat de onderwijsvrijheid, zoals bepaald in artikel 24, § 1, van de Grondwet, de actieve vrijheid inzake 
onderwijs waarborgt op vrij absolute wijze. Daarbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen de aard van de 
betrokken adressaten van de actieve onderwijsvrijheid. Het Gemeenschapsonderwijs kan worden gekwalificeerd 
als drager van de actieve onderwijsvrijheid die ook aan de overige inrichtende machten toekomt, waardoor het 
Gemeenschapsonderwijs onderwijs vrij kan oprichten en organiseren, zonder afbreuk te doen aan de 
neutraliteitseis voortvloeiend uit artikel 24, § 1, derde en vierde lid, van de Grondwet en binnen de perken van de 
onderwijsregeling. De bevoegdheid van de onderwijsregelgever impliceert echter geenszins dat het 
Gemeenschapsonderwijs op geen enkele wijze normerend zou kunnen optreden; een behoorlijke organisatie van 
onderwijs binnen de eigen onderwijsinrichtende bevoegdheden vereist immers een minimale reglementaire 
bevoegdheid om de eigen werkingsaspecten te kunnen beheersen. 
 
 Noch de decreetgever, noch de Vlaamse Regering hebben normen uitgevaardigd die zich verzetten tegen 
een minimale kwaliteitscontrole van kandidaten voor vaste benoeming in de zin van een minimale score die bij 
een aantal selectiecriteria moet worden behaald. Tevens is de organiseerbaarheid van een minimale 
kwaliteitscontrole binnen het huidige decretale kader niet onverenigbaar met de huidige rechtspraak van de Raad 
van State en de mogelijkheid om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken staat in een directe relatie met de 
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grondwettelijk verankerde passieve onderwijsvrijheid, die niet louter een recht op onderwijs inhoudt, maar ook 
een recht op degelijk onderwijs. 
 
 A.5.2.  Volgens de tussenkomende en de verwerende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 4809 
wordt artikel 24, § 1, van de Grondwet geschonden wanneer artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet zo moet 
worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen elke marginale kwaliteitstoets en een absoluut recht op 
benoeming voor voorrangsgerechtigde deeltijds benoemden inhoudt. De vrijheid van onderwijs houdt immers 
minimaal het recht in om personen niet te benoemen wanneer blijkt dat zij niet beantwoorden aan de door de 
inrichtende macht gestelde minimale kwaliteitseisen. 
 
 Bovendien wordt het Gemeenschapsonderwijs ingericht als een openbare dienst met een zelfstandige 
bevoegdheid (artikel 24, § 2, van de Grondwet). Die autonomie moet ten volle worden ingezet voor de inrichting 
van neutraal onderwijs waarbinnen een keuzemogelijkheid bestaat tussen de verschillende levensbeschouwingen 
(artikel 24, § 3, tweede lid, van de Grondwet). 
 
 Elke openbare dienst is per definitie opgericht om te voldoen aan een bepaalde collectieve behoefte. Die 
behoefte is in het geval van het Gemeenschapsonderwijs grondwettelijk verankerd in die zin dat het onderwijs 
neutraal dient te zijn en dat binnen het georganiseerde onderwijs onderricht moet worden aangeboden in één van 
de erkende levensbeschouwingen. Aan die grondwettelijk omkaderde behoefte wordt niet voldaan door de 
oprichting alleen van een autonoom orgaan. De grondwettelijk gewaarborgde bestendigheid van de openbare 
dienst (artikelen 108 en 187 van de Grondwet) noopt ertoe dat bij aanstellingen en benoemingen rekening kan 
worden gehouden met een minimale bekwaamheid om de betrekking adequaat in te vullen. De continue 
invulling van die behoefte aan onderwijs in de zin van artikel 24, § 1, derde en vierde lid, van de Grondwet komt 
in het gedrang wanneer de inrichtende macht niet over de middelen beschikt om kennelijk ondermaats 
presterende kandidaten te weren. 
 
 Een grondwetsconforme interpretatie van artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet leidt ertoe te oordelen 
dat alle kandidaten voor een benoeming op de aanwezigheid van een minimale beroepsbekwaamheid worden 
getest. 
 
 A.5.3.  De tussenkomende partij en de verwerende partij voor de verwijzende rechter in de zaak nr. 4809 
menen dat artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet het gelijkheidsbeginsel schendt wanneer het zo moet 
worden uitgelegd dat het een absolute voorrang inhoudt voor deeltijds benoemden die manifest ondermaats 
presteren op objectief door het Gemeenschapsonderwijs vastgesteld criteria. Het voordeel van de gelijkmatige 
loopbaanopbouw voor deeltijds vastbenoemden weegt in die lezing niet op tegen het nadeel dat wordt geleden 
door het Gemeenschapsonderwijs, dat zijn grondwettelijk en decretaal opgelegde taken niet naar behoren kan 
invullen zonder controlemogelijkheden aangaande de kwaliteit van het benoemde personeel, en door de overige 
personeelsleden, die met verve geslaagd zijn in een kwaliteitsproef en zich gepasseerd weten door een 
ondermaats presterende kandidaat. 
 
 A.6.1.  S. Neyt en A. Pattyn antwoorden dat de voorrangsregeling van artikel 36bis van het 
Rechtspositiedecreet niet absoluut is, omdat personeelsleden die reeds deeltijds vast benoemd zijn, moeten 
voldoen aan de vereisten opgelegd in artikel 36, § 1; dit betekent dat zij als laatste evaluatie geen 
« onvoldoende » mogen hebben in het betrokken ambt. Heeft men een « onvoldoende », dan kan men zich niet 
beroepen op de voorrangsregeling. 
 
 A.6.2.  Vervolgens menen S. Neyt en A. Pattyn dat het Gemeenschapsonderwijs zich verschuilt achter het 
feit dat het zou gaan om een methodeschool en een code P werd toegevoegd aan de betrekking. Die code is, 
volgens hen, volledig irrelevant, omdat het een louter administratieve toevoeging is die een scholengroep kan 
aanbrengen bij een vacant verklaarde betrekking. Die toevoeging heeft geen juridische grondslag en kan geen 
beperking veroorzaken van de statutaire rechten van de personeelsleden. 
 
 A.6.3.  Als laatste element wijzen zij erop dat de verwijzing naar artikel 35, § 3, van het decreet van 
27 maart 1991 irrelevant is. Ten eerste is de verwijzing zonder voorwerp geworden, ten tweede was zij bedoeld 
om voor een zeer specifieke groep voorrangsgerechtigde tijdelijken hun benoemingsmogelijkheden te vrijwaren 
en ten derde had artikel 35, § 3, niets te maken met het speciale karakter van een betrekking. 
 
 Wat hieruit wel kan worden afgeleid is dat als er een beperking van het principe moet zijn, die beperking 
decretaal moet worden geregeld. 
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- B - 

 

 Wat de in het geding zijnde bepaling betreft 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 36bis, § 1, van het decreet 

van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde 

personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs (hierna : « Rechtspositiedecreet »), zoals 

vervangen bij artikel IX.21 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs 

XIV. Die bepaling stelt een voorrangsregeling in met betrekking tot de invulling van een 

vacant verklaarde betrekking door vaste benoeming. 

 

 B.1.2.  Artikel 36bis, § 1, van het Rechtspositiedecreet bepaalt : 

 

 « De vastbenoemde personeelsleden die een betrekking met onvolledige prestaties in 
hoofdambt uitoefenen, hebben, met het oog op de uitbreiding van hun vaste benoeming 
voorrang op alle tijdelijke personeelsleden voor vacant verklaarde betrekkingen, op 
voorwaarde dat zij : 
 
 1°  ofwel in het bezit zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor de aangeboden 
prestaties en zij daarenboven in de scholengroep vast benoemd werden voor hetzelfde ambt; 
 
 2°  ofwel in het bezit zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs en zij 
daarenboven in de scholengroep vast benoemd werden in hetzelfde ambt, en voor de leraren 
in dezelfde vakken of specialiteiten als de aangeboden prestaties ». 
 

 De voormelde voorwaarden zijn alternatief en hebben betrekking op verschillende 

onderwijsambten. 

 

 B.1.3.  Artikel 36bis, § 1, van het Rechtspositiedecreet dient in samenhang te worden 

samen gelezen met, enerzijds, artikel 35 van het Rechtspositiedecreet en de daar ingeschreven 

beperkingen aangaande de toewijzing van een vacant verklaarde betrekking in een 

wervingsambt door middel van een vaste benoeming en, anderzijds, artikel 36, § 1, van het 

Rechtspositiedecreet, dat betrekking heeft op de voorwaarden voor de benoeming in vast 

verband, inzonderheid 1° (de vereiste dienstanciënniteit in het betrokken ambt) en 4° (de 

evaluatie). 
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 B.2.1.  Overeenkomstig de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, is de in artikel 36bis, § 1, van het Rechtspositiedecreet bedoelde voorrangsregeling 

niet aan te merken als een absoluut recht op benoeming en creëert het voor de inrichtende 

macht geen gebonden bevoegdheid om de kandidaat die aan de voorwaarden voldoet, te 

benoemen. Immers, de voorrang bij uitbreiding sluit niet uit dat het schoolbestuur redenen 

kan aanvoeren om de kandidaat die zich erop beroept, niet te benoemen. 

 

 Die redenen zijn, sinds het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, 

enkel in verband te brengen met artikel 36, § 1, eerste lid, 4°, van het Rechtspositiedecreet. 

Die ingevoerde benoemingsvoorwaarde dient zo te worden begrepen dat de redenen die een 

weigering tot uitbreiding van een vaste benoeming kunnen wettigen, in beginsel zullen 

moeten blijken uit de meest recente evaluatie, waarbij aan het schoolbestuur een geëigend 

instrument ter beschikking wordt gesteld om aan personeelsleden die niet voldoen, de 

uitbreiding van hun vaste benoeming te weigeren. 

 

 B.2.2.  In haar verwijzingsarrest in de zaak nr. 4808 merkt de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State op dat de decreetgever, door het instellen van de 

voorrangsregeling, de benoemingsvrijheid van een schoolbestuur slechts beperkt in zoverre 

het een personeelslid betreft dat zich op artikel 36bis, § 1, kan beroepen en dat in het verleden 

geen blijk heeft gegeven van beroepsonbekwaamheid. 

 

 

 Wat de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4808 betreft 

 

 B.3.1.  Met de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4808 wenst de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State van het Hof te vernemen of artikel 36bis van het 

Rechtspositiedecreet bestaanbaar is met artikel 24 van de Grondwet, in samenhang gelezen 

met de artikelen 33, 108 en 187 ervan, in die zin geïnterpreteerd dat het aan inrichtende 

machten het recht ontzegt de uitbreiding van de vaste benoeming te weigeren aan 

personeelsleden die reeds vast benoemd zijn in een deeltijdse betrekking en die in het 

verleden voldoening hebben gegeven, waarbij die weigering gegrond is op de omstandigheid 

dat die personeelsleden niet voldoen aan de door de inrichtende macht aanvullend opgestelde 

selectiecriteria. 
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 B.3.2.  Aangaande de mogelijke schending van de artikelen 33, 108 en 187 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 24 ervan, wordt door de verwerende partij voor 

de verwijzende rechter in de zaak nr. 4808 opgemerkt dat de voormelde artikelen worden 

geschonden wanneer aan een inrichtende macht elke appreciatie zou worden ontzegd over de 

kandidatuur van de voorrangsgerechtigde. 

 

 B.3.3.  Zoals de Vlaamse Regering aangeeft, preciseren de bewoordingen van de vraag en 

de motieven van de verwijzingsbeslissing niet op welke wijze de artikelen 33, 108 en 187 van 

de Grondwet zouden kunnen zijn geschonden door artikel 36bis van het Rechtspositiedecreet; 

de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4808 is dus enkel ontvankelijk in zoverre een mogelijke 

schending van artikel 24 van de Grondwet wordt opgeworpen. 

 

 B.3.4.  Uit de motivering van het verwijzingsarrest blijkt dat, door artikel 24 van de 

Grondwet te beogen, de Raad van State de bedoeling heeft te verwijzen naar de bij artikel 24, 

§ 1, gewaarborgde vrijheid van onderwijs. 

 

 B.4.1.  Volgens de parlementaire voorbereiding drukt de in het geding zijnde bepaling de 

wil van de overheid uit om de rechtspositie van het personeel van de verschillende netten zo 

transparant en zo eenvoudig mogelijk te maken in het raam van de invoering van het stelsel 

van de tijdelijk aangestelden (Parl. St., Vlaams Parlement, 2002-2003, nr. 1355/1, p. 3). De 

parlementaire voorbereiding stelt in dat verband dat de in het geding zijnde bepaling werd 

aangepast teneinde rekening te houden met de invoering van de mogelijkheid van tijdelijke 

aanstelling van doorlopende duur : 

 

 « Het invoeren van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het basisonderwijs 
en het deeltijds kunstonderwijs heeft eveneens gevolgen op de principes voor vaste 
benoeming in een wervingsambt. De tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur wordt ook 
in voormelde onderwijsniveaus een voorwaarde voor vaste benoeming. 
 
 De [artikelen] 36, 36bis, 36ter, 36quater en 36quinquies van het decreet rechtspositie 
worden aangepast aan voormeld principe » (ibid., p. 65). 
 

 Aangaande de invoering van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur werd 

opgemerkt : 
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 « Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vereenvoudigt de 
voorrangsregeling en maakt het concept transparant voor alle personeelsleden. De invoering 
ervan zorgt er trouwens voor dat maar één voorrangsregeling meer bestaat. 
 
 […] 
 
 […] Het is bovendien zo dat dit principe geldig is voor alle personeelsleden, ongeacht het 
net waartoe ze behoren. 
 
 […] 
 
 § 2.  We onderscheiden nog twee soorten tijdelijke aanstellingen : 
 

-  De tijdelijke aanstelling van beperkte duur 
 
 Tijdelijke personeelsleden kunnen worden aangesteld voor beperkte duur. Dit betekent 
een aanstelling in een niet-vacante betrekking ter vervanging van een titularis (voor beperkte 
duur of voor een volledig schooljaar) of een aanstelling in een vacante betrekking voor een 
volledig schooljaar. 
 

-  De tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 
 
 Als het [personeelslid] aan een aantal specifieke voorwaarden beantwoordt, verkrijgt het 
een ‘ voorrangsrecht ’ ten aanzien van andere tijdelijke personeelsleden. Het bekomt aldus het 
recht op een aanstelling van doorlopende duur » (ibid., p. 62). 
 

 B.4.2.  De decreetgever maakt uitdrukkelijk melding van volgende overweging : 

 

 « Vanuit de idee van vereenvoudiging en eenheid tussen de onderwijsniveaus worden in 
het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs tijdelijke aanstellingen van doorlopende 
duur mogelijk gemaakt. De huidige voorrangsregeling wordt op gelijke voet gebracht met de 
andere onderwijsniveaus » (ibid., p. 3). 
 

 B.4.3.  De door artikel 24, § 1, van de Grondwet gewaarborgde vrijheid van onderwijs is 

niet onbegrensd en verzet zich niet ertegen dat de decreetgever, met het oog op verzekeren van 

de kwaliteit van het met overheidsmiddelen verstrekte onderwijs, maatregelen neemt die op de 

onderwijsinstellingen van algemene toepassing zijn. 

 

 B.4.4.  De bekritiseerde beperking van de vrije personeelskeuze vloeit te dezen voort uit een 

maatregel die uitgaat van de overheid en die, genomen in het ruimere verband van 

vereenvoudiging en transparantie van de regelgeving inzake onderwijs, specifiek bedoeld is om 

de positie van de deeltijds vastbenoemden te verstevigen ten aanzien van de nieuw ingevoerde 

tijdelijk aangestelden. 
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 Die bepaling kan als dusdanig niet worden beschouwd als een inbreuk op de vrijheid van 

onderwijs, behoudens indien zou blijken dat de concrete beperkingen die door de in het geding 

zijnde bepaling aan die vrijheid worden gesteld, niet redelijk verantwoord zouden zijn. 

 

 B.4.5.  Te dezen kan de in het geding zijnde bepaling niet als dusdanig worden beschouwd 

vermits de in de prejudiciële vraag bedoelde mogelijkheid voor de inrichtende machten om de 

uitbreiding van de vaste benoeming te weigeren van personeelsleden die reeds vast benoemd zijn 

in een deeltijdse betrekking en die in het verleden voldoening hebben gegeven, niet zou toelaten 

de rechten te waarborgen die de decreetgever aan die personen heeft willen geven op het moment 

van het invoeren van een nieuw statuut, te weten de tijdelijk aangestelden. 

 

 Bovendien dient, rekening houdend met wat is uiteengezet in B.1.1 tot B.1.3, te worden 

vastgesteld dat de voorrangsregeling enkel geldt voor personeelsleden die beantwoorden aan 

de voorwaarden bepaald in artikel 36bis, § 1, en die tevens blijk geven van 

beroepsbekwaamheid. 

 

 B.4.6.  De prejudiciële vraag in de zaak nr. 4808 dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Wat de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4809 betreft 

 

 B.5.  Met de prejudiciële vraag in de zaak nr. 4809 wenst de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State van het Hof te vernemen of het voormelde artikel 36bis bestaanbaar is 

met de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat het « er aan in 

de weg staat dat een voorrangsgerechtigd personeelslid dat in het verleden voldoening heeft 

gegeven aan aanvullende selectievoorwaarden wordt onderworpen ». 

 

 B.6.1.  Artikel 36bis, § 1, van het Rechtspositiedecreet voert een verschil in behandeling in 

tussen de tijdelijke personeelsleden die nog niet vast benoemd werden en de personeelsleden die 

in een betrekking van onvolledige prestatie reeds vast benoemd zijn, doordat de 

laatstgenoemden, mits zij voldoen aan de voorwaarden van het vereiste bekwaamheidsbewijs of 

van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, en mits de vacante betrekking zich aandient 

binnen dezelfde scholengroep en hetzelfde ambt betreft en, in geval van een voldoende geacht 
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bekwaamheidsbewijs, mits het om dezelfde vakken of specialiteiten gaat, bij wijze van 

uitbreiding van hun vaste benoeming, voorrang genieten op de tijdelijke personeelsleden. 

 

 B.6.2.  Er kan worden aangenomen dat voormeld onderscheid in behandeling verantwoord 

is. Immers, de bijzondere situatie van het onderwijs, waar deeltijdse benoemingen zelden 

overeenstemmen met de keuze van de titularis ervan, maar een gevolg zijn van de in het 

onderwijs toepasbare regelgeving, noopt tot de invoering van een dergelijke voorrangsregeling, 

teneinde de risico’s van vertrek van leden van het onderwijzend personeel te beperken. 

 

 B.6.3.  De in artikel 36bis, § 1, uitgewerkte voorrangsregeling is bovendien voorwaardelijk 

vermits de deeltijds vastbenoemde personeelsleden pas op de regeling een beroep kunnen doen 

voor zover de bedoelde vacature zich aandient binnen dezelfde scholengroep, in hetzelfde ambt 

en zij ofwel houder zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor de aangeboden prestaties, 

ofwel houder zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, en, in dat geval moet het 

dezelfde vakken of specialiteiten betreffen. De voorrangsregeling is tevens niet absoluut omdat 

de personeelsleden die zich wensen te beroepen op artikel 36bis, § 1, van het 

Rechtspositiedecreet, tevens dienen te voldoen aan de vereisten van de vaste benoeming zelf, 

zoals die zijn vastgelegd in artikel 36, § 1, 4°, van het Rechtspositiedecreet, te weten als laatste 

evaluatie of beoordeling in het betrokken ambt geen evaluatie of beoordeling met eindconclusie 

« onvoldoende » hebben gekregen. 

 

 B.6.4.  De prejudiciële vraag in de zaak nr. 4809 dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 36bis, § 1, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 

betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs 

schendt artikel 24 van de Grondwet niet in zoverre het de inrichtende machten het recht ontzegt 

de uitbreiding van de vaste benoeming te weigeren van personeelsleden die reeds vast benoemd 

zijn in een deeltijdse betrekking en die in het verleden voldoening hebben gegeven, wanneer die 

weigering gebaseerd is op de omstandigheid dat die personeelsleden niet voldoen aan door de 

inrichtende macht aanvullend opgestelde selectiecriteria. 

 

 -  Dezelfde bepaling schendt de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet niet in zoverre zij 

het niet mogelijk maakt de uitbreiding van de vaste benoeming van personeelsleden die reeds 

vast benoemd zijn in een deeltijdse betrekking en die in het verleden voldoening hebben 

gegeven, aan aanvullende selectievoorwaarden te onderwerpen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

30 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4810 

 
 

Arrest nr. 107/2010 
van 30 september 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 83, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 19 november 2009 in zake Karel Goots tegen de vzw « Maatschappij van 
Kristelijke Liefdadigheid », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
25 november 2009, heeft de Arbeidsrechtbank te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 83, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre dit artikel de opzeggingstermijn vaststelt op zes maanden indien door de 
werkgever ontslag gegeven wordt om aan de voor onbepaalde tijd gesloten 
arbeidsovereenkomst een einde te maken vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin de bediende de leeftijd van 65 jaar bereikt, terwijl artikel 82 van diezelfde wet 
ten aanzien van de bedienden die niet die leeftijd bereikt hebben voorziet in de mogelijkheid 
om bij overeenkomst of door de rechter een langere opzegtermijn te bepalen wanneer het 
jaarlijks loon van de bediende hoger is dan een bij wet bepaald bedrag ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Karel Goots, wonende te 2530 Boechout, J.F. Willemsstraat 48; 
 
 -  de vzw « Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid », met zetel te 2050 Antwerpen, 
A. Vermeylenlaan 6; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. L. Vermeulen, advocaat bij de balie te Turnhout, voor Karel Goots; 
 
 .  Mr. L. Hellemans loco Mr. L. Nelis, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
vzw « Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid »; 
 
 .  Mr. V. Pertry, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat tussen K. Goots en de vzw « Maatschappij van Kristelijke 
Liefdadigheid » een geschil is gerezen naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur door de voornoemde vzw, met inachtneming van een opzeggingstermijn. De betwisting heeft 
inzonderheid betrekking op de duur van de opzeggingstermijn en het recht op een aanvullende 
opzeggingsvergoeding. 
 
 Op 1 augustus 1981 is K. Goots in dienst getreden van de voornoemde vzw met een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden voor onbepaalde duur en hij bekleedde de functie van directeur. Per aangetekende brief van 
13 september 2005 heeft de vzw de arbeidsovereenkomst opgezegd met een opzeggingstermijn van zes 
maanden, die is ingegaan op 1 oktober 2005. De opzegging werd gegeven om een einde te maken aan de 
arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de bediende 65 jaar werd 
(artikel 83 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, hierna : « WAO »). 
 
 Op 15 maart 2007 dagvaardt K. Goots de vzw « Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid » met als 
vordering de veroordeling van de vzw tot betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding, gelijk aan 
22 maanden loon. 
 
 In de procedure voor de verwijzende rechter voert K. Goots aan dat de vzw artikel 83 van de WAO niet had 
mogen toepassen, maar de bepalingen van de richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (hierna : « Kaderrichtlijn »). De 
verwijzende rechter was echter van oordeel dat de Kaderrichtlijn geen horizontale directe werking heeft. 
 
 Vervolgens werpt K. Goots op dat artikel 83, § 1, van de WAO strijdig zou zijn met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. In navolging daarvan stelt de verwijzende rechter de bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Allereerst merkt de eisende partij voor de verwijzende rechter op dat er een algemeen verbod op 
leeftijdsdiscriminatie bestaat. Uit het arrest Mangold (HvJ, 22 november 2005, C-144/04) volgt dat het verbod 
van discriminatie op grond van leeftijd een algemeen principe van het Europese gemeenschapsrecht is. 
Bovendien dient te worden aangenomen dat de richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (hierna : « Kaderrichtlijn ») een 
« indirecte horizontale rechtstreekse werking » heeft. 
 
 Derhalve moet de Belgische rechter artikel 83 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten (hierna : « WAO ») buiten toepassing laten, tenzij de leeftijd een wezenlijke en 
bepalende beroepsvereiste uitmaakt. Dat zal enkel anders zijn indien en wanneer de Belgische wetgever gebruik 
zou hebben gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheden opgenomen in artikel 6 van de Kaderrichtlijn. 
 
 A.1.2.  Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter was, ten tijde van zijn ontslag op 
13 september 2005, krachtens de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van 
de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding (hierna : « Antidiscriminatiewet 2003 ») een direct onderscheid op grond van leeftijd enkel 
toegestaan vanwege wezenlijke en bepalende beroepsvereisten; een dergelijke beroepsvereiste was evenwel niet 
voorhanden, zodat het ontslag strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, de Europese regelgeving en 
de Antidiscriminatiewet 2003. 
 
 Door de omstandigheid dat in de Antidiscriminatiewet 2003 geen weerslag terug te vinden is van de 
artikelen 4 en 6 van de Kaderrichtlijn, moet hieruit, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, 
worden afgeleid dat de Belgische wetgever inzake leeftijd buiten het algemene kader en buiten de wezenlijke en 
bepalende beroepsvereisten geen andere verschillen in behandeling heeft willen toestaan. De wetgever heeft 
aldus in 2003 voor een gesloten systeem geopteerd. 
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 A.1.3.  In ondergeschikte orde werpt de eisende partij voor de verwijzende rechter op dat zelfs indien ten 
tijde van zijn ontslag een open systeem met de mogelijkheid van een objectieve en redelijke rechtvaardiging met 
een specifiek legitiem doel in de zin van artikel 6, lid 1, van de Kaderrichtlijn gold, een dergelijke objectieve en 
redelijke rechtvaardiging niet voorhanden was. Een dergelijk legitiem doel ontbreekt en zelfs indien een 
dergelijk doel toch voorhanden zou zijn, is de uitwerking ervan in artikel 83 van de WAO niet passend en 
noodzakelijk zodat het niet proportioneel is. 
 
 Volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter is de Belgische wetgever pas sedert 2006 afgestapt 
van het gesloten systeem en heeft hij gekozen voor het open systeem met de mogelijkheid van een objectieve en 
redelijke rechtvaardiging met een specifiek legitiem doel. Die nieuwe regeling is echter niet van toepassing op 
het ontslag gegeven op 13 september 2005. 
 
 De regel van de verkorte opzeggingstermijn van artikel 83 van de WAO houdt in het geheel geen rekening 
met de gerechtvaardigde aanspraken van de werknemer die vanwege zijn leeftijd met een korte termijn wordt 
ontslagen. 
 
 A.2.1.  Allereerst situeert de Ministerraad de in het geding zijnde bepaling. Artikel 83, § 1, van de WAO 
voorziet in een afwijking op de opzeggingstermijn, zoals vervat in artikel 82 van de WAO. De afwijking bepaalt 
dat bij ontslag, gegeven om aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een einde te maken vanaf de 
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de bediende de leeftijd van 65 jaar bereikt, de 
opzeggingstermijn zes maanden bedraagt bij ontslag door de werkgever en drie maanden bij ontslag door de 
bediende. 
 
 De regeling van de verkorte opzeggingstermijnen naar aanleiding van het bereiken van de leeftijd van 
65 jaar (of later) houdt inherent verband met de pensioengerechtigde leeftijd, zijnde de leeftijd waarop de 
werknemer aanspraak kan maken op een volledig rustpensioen in het kader van de sociale zekerheid. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad merkt op dat artikel 83, § 1, van de WAO op het vlak van de opzeggingstermijn 
aanleiding geeft tot een verschil in behandeling tussen bedienden die (bijna) de leeftijd van 65 jaar bereiken (of 
reeds hebben bereikt) en bedienden die deze leeftijd nog niet bereiken (of nog niet hebben bereikt). Voormeld 
verschil in behandeling is ingegeven door legitieme doelstellingen, berust op een objectief criterium en is 
redelijk verantwoord. 
 
 Aangaande het legitieme doel wordt aangevoerd dat het de bedoeling was een zekere bescherming tot stand 
te brengen voor de bediende die de normale pensioenleeftijd bereikt, en het was de bedoeling 
arbeidsmarktgericht te handelen. Naar Belgisch recht is er geen stelsel van gedwongen of automatische 
pensionering op de leeftijd van 65 jaar waarbij op die leeftijd automatisch een einde komt aan de 
arbeidsovereenkomst. De vaststelling dat bedingen in de arbeidsovereenkomst die bepalen dat het bereiken van 
de pensioenleeftijd een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, nietig zijn (artikel 36 van de WAO) 
gecombineerd met de regeling van de normale opzeggingstermijnen (artikel 82 van de WAO) zouden ertoe 
leiden dat wanneer het bedienden betreft met een lange loopbaan bij een werkgever, de werkgever soms jaren op 
voorhand zou moeten beslissen over het al dan niet verder tewerkstellen van die bediende. De wetgever heeft, 
rekening houdend met die specifieke situatie, een soepeler systeem verkozen, waarbij de werkgever, gebruik 
makend van een verkorte opzeggingstermijn, de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, zodat hij het voormelde 
ontslag pas moet geven op het ogenblik dat de pensioengerechtigde leeftijd (bijna) bereikt wordt. Bovendien 
mag in redelijkheid worden aangenomen dat vanaf een bepaalde leeftijd, naargelang de leeftijd verder toeneemt, 
ook het fysieke vermogen achteruitgaat. Het evolueren naar en het bereiken van een bepaalde leeftijd leidt tot 
een verlies van arbeidscapaciteit en van productiviteit van de werknemer. Gelet op de vermindering van de 
arbeidscapaciteit, moet het mogelijk zijn dat de werknemer vanaf een bepaalde leeftijd de arbeidsmarkt verlaat 
en dit op een soepelere wijze. Ten slotte dient op het vlak van het werkgelegenheidsbeleid rekening te worden 
gehouden met de tewerkstellingskansen van jongeren en van oudere werknemers die de pensioenleeftijd nog niet 
hebben bereikt. Vanuit dit oogpunt is het, volgens de Ministerraad, wenselijk dat werknemers vanaf het bereiken 
van een bepaalde leeftijd plaats zouden maken voor nieuwe arbeidskrachten of arbeidskrachten die de 
pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt. De bevordering van de tewerkstelling en van de werkgelegenheid wordt 
door het Hof van Justitie als een rechtmatige doelstelling van sociaal beleid erkend. 
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 Aangaande de evenredigheid meent de Ministerraad dat de keuze voor de leeftijd van 65 jaar geenszins 
arbitrair is. Die leeftijd stemt overeen met de pensioengerechtigde leeftijd in België. Bovendien gaat de betwiste 
regeling niet verder dan noodzakelijk is. De regeling voorziet weliswaar in verkorte opzeggingstermijnen bij het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, maar de Belgische wetgeving creëert geen enkele verplichting voor de 
werkgever om op die leeftijd effectief tot ontslag over te gaan. Bovendien zijn de werkgever en/of bediende niet 
verplicht om de korte opzeggingstermijn na te leven wanneer zij de arbeidsovereenkomst beëindigd wensen te 
zien op het tijdstip dat de bediende de leeftijd van 65 jaar bereikt. Het staat de partijen vrij een overeenkomst te 
sluiten over de opzeggingstermijn en daarin af te wijken van artikel 83, § 1, van de WAO. 
 
 A.2.3.  Als laatste punt wijst de Ministerraad erop dat het in het geding brengen van de verkorte 
opzeggingstermijnen op 65-jarige leeftijd en de verenigbaarheid ervan met het gelijkheidsbeginsel de facto 
neerkomt op het in het geding brengen van het rustpensioen in het stelsel van de sociale zekerheid en ook van de 
verenigbaarheid van het rustpensioen met het gelijkheidsbeginsel. 
 
 A.3.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter, te weten de vzw « Maatschappij van Kristelijke 
Liefdadigheid », voert aan dat de grondwettelijke principes vóór of na augustus 2006 (namelijk na de wijziging 
van de Antidiscriminatiewet 2003 door de wet van 20 juli 2006) niet gewijzigd zijn. De discussie of al dan niet 
geopteerd is voor een open systeem in de Antidiscriminatiewet is niet relevant voor de toetsing van artikel 83, 
§ 1, van de WAO aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De toets waarin de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet voorzien, is gelijklopend aan de toets bepaald in de Kaderrichtlijn, met dien verstande dat artikel 6 van 
de Kaderrichtlijn de mogelijkheid biedt om van een verschil in behandeling op grond van de leeftijd af te wijken 
voor maatregelen die worden gerechtvaardigd door legitieme doelstellingen van sociaal beleid. Het Hof van 
Justitie stelt dat het uiteindelijk de taak is van de nationale rechter om uit te maken of en in hoeverre een 
bepaling die werkgevers toestaat werknemers te ontslaan die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, 
wordt gerechtvaardigd door de legitieme doelstellingen in de zin van artikel 6 van de Kaderrichtlijn. 
 
 A.3.2.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter is het onderscheid dat door artikel 83 van 
de WAO wordt gemaakt redelijk verantwoord. De opzegging is de voorafgaande bekendmaking van de datum 
waarop de arbeidsovereenkomst een einde zal nemen. De opzeggingstermijn heeft voornamelijk tot doel de 
werknemer voldoende tijd te geven om een andere dienstbetrekking te zoeken. Van bedienden die de leeftijd van 
het wettelijk pensioen naderen, wordt in het algemeen aangenomen dat zij niet meer naar een andere 
dienstbetrekking op zoek zullen gaan en dus ook geen behoefte hebben aan een lange opzeggingstermijn. 
 
 De verwerende partij voert tevens aan dat artikel 83 van de WAO een legitiem doel van sociaal beleid 
nastreeft, namelijk werkgelegenheid en de situatie op de arbeidsmarkt. Door de verkorte opzeggingstermijn 
wordt de werkgever aangemoedigd om de werknemer minstens in dienst te houden tot die de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Men moet de arbeidsgeschiktheid en de vaardigheden van de bediende op 
de pensioenleeftijd beoordelen op het ogenblik waarop de opzegging wordt betekend. Daar het niet mogelijk is 
daarover lange tijd vooraf een gegrond oordeel te vormen, zou een lange opzeggingstermijn voor de bediende 
nadelig kunnen zijn. Bovendien is ter zake de private situatie van K. Goots niet van belang, te weten zijn wil om 
na de leeftijd van 65 jaar nog tewerkgesteld te worden. 
 
 Aangaande de proportionaliteit van de in het geding zijnde bepaling beschikken de lidstaten ter zake over 
een ruime beoordelingsvrijheid bij de keuze van de maatregelen die geschikt zijn ter verwezenlijking van hun 
doelstellingen op het gebied van sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad stelt in zijn memorie van antwoord vast dat de redenering van de eisende partij 
voor de verwijzende rechter een toetsing inhoudt van artikel 83, § 1, van de WAO aan de Antidiscriminatiewet 
2003. Het Hof is evenwel niet bevoegd om wettelijke bepalingen te toetsen aan andere wetskrachtige normen, 
zodat de Antidiscriminatiewet 2003 niet kan worden gehanteerd als toetsingsnorm bij de beoordeling van de 
prejudiciële vraag. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad meent dat het standpunt van de eisende partij voor de verwijzende rechter ook zo 
kan worden begrepen dat bij de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet enkel een gesloten systeem 
voor de rechtvaardiging van verschillen kan worden gehanteerd, en dat gelet op de Kaderrichtlijn zelf. Evenwel 
voert de Ministerraad aan dat aan het gelijkheidsbeginsel, zoals dat in de Grondwet besloten ligt en waaraan het 
Hof vermag te toetsen, en dat wordt gekenmerkt door een open systeem van rechtvaardiging, geen afbreuk wordt 
gedaan door de Kaderrichtlijn voor wat betreft de leeftijdsdiscriminatie. 
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 A.4.3.  De Ministerraad benadrukt dat de omstandigheid dat artikel 83, § 1, van de WAO geen rekening 
houdt met de omvang van de beroepsloopbaan, niet tot gevolg heeft dat die regeling kennelijk onredelijk is. 
Allereerst houdt het in het geding zijnde artikel geen verplichting in tot ontslag vanwege de werkgever wanneer 
de werknemer 65 jaar is en bedienden worden niet gedwongen tot pensionering op 65 jaar. Bovendien heeft de 
omstandigheid dat wanneer een bediende geen volledige loopbaan 45/45 heeft, niet tot gevolg dat hij geen recht 
zou hebben op een pensioen. Daarnaast bestaan een aantal mechanismen die verhinderen dat het inkomen van 
een bediende na de leeftijd van 65 jaar onredelijk laag zou zijn. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 83, § 1, van de 

WAO de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre voormeld artikel de 

opzeggingstermijn vaststelt op zes maanden indien door de werkgever ontslag wordt gegeven 

om aan de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst een einde te maken vanaf de 

eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de bediende de leeftijd van vijfenzestig 

jaar bereikt, terwijl artikel 82 van de WAO ten aanzien van bedienden die niet de leeftijd van 

vijfenzestig hebben bereikt, voorziet in de mogelijkheid om bij overeenkomst of door de 

rechter een langere opzegtermijn te bepalen wanneer het jaarlijks loon van bediende hoger is 

dan een bij wet bepaald bedrag. 

 

 B.2.  De prejudiciële vraag betreft artikel 83, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten (hierna : « WAO »), dat bepaalt : 

 

 « Indien het ontslag gegeven wordt om aan de voor onbepaalde tijd gesloten 
arbeidsovereenkomst een einde te maken vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin de bediende de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, wordt de 
opzeggingstermijn in afwijking van artikel 82 vastgesteld op zes maanden wanneer het 
ontslag van de werkgever uitgaat. Deze leeftijd wordt tot zestig jaar teruggebracht en de 
opzeggingstermijn wordt tot drie maanden herleid wanneer het ontslag van de bediende 
uitgaat. De opzeggingstermijn die de werkgever of de bediende moet eerbiedigen, wordt tot 
de helft teruggebracht indien de bediende minder dan vijf jaar dienst telt in de onderneming. 
Voor de leden van het stuurpersoneel of van het cabinepersoneel van de burgerlijke luchtvaart 
worden de leeftijden van 65 en van 60 jaar vervangen door de leeftijd van 55 jaar. 
 
 Tijdens de in het eerste lid bepaalde opzeggingstermijnen geniet de bediende het voordeel 
van het bepaalde in artikel 85 ». 
 

 B.3.  Artikel 83, § 1, van de WAO voert, in vergelijking met artikel 82 van de WAO, een 

onderscheiden regeling in inzake de opzeggingsmodaliteiten voor de categorie van bedienden 

aan wie ontslag door de werkgever wordt gegeven om aan de voor onbepaalde tijd gesloten 
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arbeidsovereenkomst een einde te maken vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 

maand waarin de bediende de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt. 

 

 In tegenstelling tot het in het geding zijnde artikel, bepaalt artikel 82 van de WAO dat de 

door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijnen worden vastgesteld hetzij op drie 

maanden of een veelvoud van drie, hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het 

ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter, hetzij bij overeenkomst, 

gesloten ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding van de bediende. 

 

 B.4.1.  De in het geding zijnde bepaling werd oorspronkelijk ingevoerd bij artikel 45 van 

de wet van 21 november 1969 tot wijziging van de wetgeving betreffende de 

arbeidsovereenkomsten, dat bepaalde : 

 

 « Een artikel 15bis, luidend als volgt, wordt in dezelfde geordende wetten [de bij het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 gecoördineerde wetten betreffende het bediendencontract] 
ingevoegd. 
 
 ‘ Art. 15bis.  Indien de opzegging wordt gegeven om aan de voor onbepaalde tijd 
gesloten arbeidsovereenkomst een einde te maken op het tijdstip waarop de bediende de 
normale leeftijd bereikt voor het volledig wettelijk pensioen, of daarna, wordt de termijn van 
opzegging in afwijking van het bepaalde in artikel 15 vastgesteld op zes maanden wanneer de 
opzegging van de werkgever uitgaat, en op drie maanden, wanneer zij van de bediende 
uitgaat. Deze termijnen worden evenwel tot de helft teruggebracht indien de bediende minder 
dan vijf jaar dienst telt in de onderneming. 
 
 Tijdens de in het eerste lid bepaalde opzeggingstermijnen geniet de bediende het voordeel 
van het bepaalde in artikel 17. ’ ». 
 

 B.4.2.  Uit de memorie van toelichting bij de voormelde wet blijkt dat de invoering van 

verkorte opzeggingstermijnen naar aanleiding van de pensioengerechtigde leeftijd verband 

houdt met de invoering van de regel dat een ontbindende voorwaarde in een 

arbeidsovereenkomst die ertoe zou leiden dat het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, nietig is. 

 

 « Door de nietigheid uit te spreken van het beding, waarbij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, beperkt het 
ontwerp de mogelijkheden om een einde te stellen aan deze overeenkomsten uitsluitend tot de 
wettelijke modaliteiten. 
 
 […] 
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 Indien immers voormelde wetten de bedingen nietig verklaren waarbij de werkgever 
ertoe gemachtigd wordt de overeenkomst te beëindigen zonder sommige opzeggingstermijnen 
te eerbiedigen dan ligt de reden daarvan in het feit dat de wetgever de werknemer heeft willen 
beschermen op het ogenblik waarop deze de overeenkomst aanging. Op dat ogenblik kan er 
worden verondersteld dat hij vanwege de werkgever enige drukking zou kunnen ondergaan 
hebben. Deze reden geldt natuurlijk niet meer op het ogenblik dat de werknemer op het punt 
staat zijn werkgever te verlaten. De partijen mogen dan wederzijds van de wettelijke 
opzeggingstermijn afzien. 
 
 Bij ontstentenis van wederzijds akkoord zal er voortaan, behoudens dringende reden, een 
opzegging nodig zijn om aan de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst een einde 
te stellen wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het recht opzegging 
te geven kan slechts worden uitgeoefend met inachtneming van een opzeggingstermijn. 
 
 […] 
 
 Wegens de lange duur van de in acht te nemen opzeggingstermijn is het voor de partijen 
praktisch onmogelijk met volle kennis van zaken te beslissen op het ogenblik dat de 
opzegging normaal moet betekend worden, de ene of zij verder zal blijven arbeiden na de 
pensioengerechtigde leeftijd, de andere of zij nog beroep zal blijven doen op de bediende na 
diezelfde leeftijd. 
 
 De beslissing de dienstbetrekkingen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
voort te zetten kan redelijkerwijze slechts worden genomen op het ogenblik dat deze leeftijd 
wordt bereikt. 
 
 Zelfs wanneer de partijen het erover eens zijn de bestaande arbeidsovereenkomst voort te 
zetten nadat de bediende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, omdat zij er alle twee 
baat kunnen bij hebben, kan nochtans de arbeidscapaciteit van de bediende zeer snel afnemen, 
terwijl daarentegen de in acht te nemen opzeggingstermijn wordt opgevoerd of toch minstens 
behouden blijft. 
 
 Deze overwegingen hebben de Regering ertoe aangezet een versoepeling voor te stellen 
van de wettelijke bepalingen inzake eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd 
gesloten arbeidsovereenkomst van de pensioengerechtigde bedienden. 
 
 […] 
 
 De korte opzeggingstermijnen zijn bestemd om de tewerkstelling na de 
pensioengerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. Zij zijn een uitzonderingsregeling waarvan 
de toepassing bijgevolg dient beperkt te zijn. Daarom mag van deze verkorte 
opzeggingstermijnen slechts worden gebruik gemaakt om een einde te maken aan de 
arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de leeftijd waarop de bediende theoretisch een recht 
op volledig pensioen kan doen gelden. […] » (Parl. St., Kamer, 1966-1967, nr. 407/1, 
pp. 18-21). 
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 B.4.3.  In de WAO werd de bepaling inzake de verkorte opzeggingstermijnen, zoals 

ingevoerd bij artikel 45 van de wet van 21 november 1969, overgenomen. In de parlementaire 

voorbereiding van de WAO werd over de regeling van de verkorte opzeggingstermijnen door 

de toenmalige minister van Tewerkstelling en Arbeid gesteld : 

 

 « Het artikel moet veeleer als een begunstiging van de bediende zelf worden gezien. 
Hierdoor wordt soms een grotere mogelijkheid gegeven om spijts het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd nog wat te blijven doorwerken » (Parl. St., Senaat, 1977-1978, 
nr. 258-2, p. 150). 
 

 B.4.4.  Bij artikel 15 van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele 

pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de 

evolutie van het algemeen welzijn en artikel 7 van de wet van 20 juli 1991 houdende 

begrotingsbepalingen, werd artikel 83, § 1, van de WAO vervangen door de nog steeds 

geldende wettelijke bepaling. 

 

 De voormelde wet van 20 juli 1990 heeft een einde gemaakt aan het algemene stelsel van 

de vaste pensioenleeftijd van vijfenzestig jaar voor mannen en zestig jaar voor vrouwen en 

heeft een flexibele pensioenleeftijd ingevoerd vanaf de leeftijd van zestig jaar. Daardoor 

diende artikel 83, § 1, van de WAO eveneens te worden gewijzigd, zonder dat het evenwel de 

bedoeling was de fundamentele beleidsopties achter artikel 83, § 1, van de WAO te wijzigen. 

 

 B.5.1.  Het verschil in behandeling dat voortvloeit uit artikel 83, § 1, van de WAO berust 

op een objectief criterium, te weten de omstandigheid of de bediende die wordt ontslagen de 

leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt of niet. 

 

 B.5.2.  Allereerst wordt opgemerkt dat de regeling van de verkorte opzeggingstermijnen 

vanaf de leeftijd van vijfenzestig jaar inherent is verbonden met het bereiken van de normale 

pensioenleeftijd, zijnde de leeftijd waarop de werknemer in principe aanspraak kan maken op 

een volledig rustpensioen in het stelsel van sociale zekerheid. 

 

 B.5.3.  Zoals vastgesteld in B.4.2, berust het verschil in behandeling op legitieme 

doelstellingen van sociale aard. De wetgever wilde, door het invoeren van de nietigheid van 
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het ontbindende beding in de arbeidsovereenkomst wanneer de bediende de leeftijd van 

vijfenzestig jaar bereikt, de bediende die weldra de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken, 

beter beschermen. Door de invoering van de nietigheid van voormeld ontbindingsbeding zou 

een werknemer die de pensioenleeftijd bereikt en die reeds lange tijd in eenzelfde 

onderneming werkt, pas kunnen worden ontslagen mits naleving van artikel 82 van de WAO. 

Dit zou tot gevolg hebben dat een werkgever, indien die normale ontslagtermijnen van 

toepassing zouden zijn, soms jaren vooraf zou moeten beslissen over het al dan niet verder 

tewerkstellen van een bediende die de pensioenleeftijd bereikt. 

 

 B.5.4.  Tevens is de in het geding zijnde bepaling in redelijkheid verantwoord. De 

toepassing van verkorte opzeggingstermijnen is enkel mogelijk wanneer de werknemer de 

pensioengerechtigde leeftijd van vijfenzestig jaar nadert. De keuze voor de leeftijd van 

vijfenzestig jaar is niet arbitrair, maar stemt overeen met de pensioengerechtigde leeftijd, te 

weten de leeftijd waarop de werknemer recht heeft op een volledig rustpensioen. 

 

 Bovendien bestaat er voor de werkgever geen verplichting om artikel 83, § 1, van de 

WAO toe te passen. Rekening houdend met het bepaalde in artikel 1134 van het Burgerlijk 

Wetboek, mogen de verkorte opzeggingstermijnen worden vervangen door 

opzeggingstermijnen die gunstiger zijn voor de werknemer. Die gunstigere 

opzeggingstermijnen kunnen voortvloeien, hetzij uit een collectieve arbeidsovereenkomst, 

hetzij uit een individuele overeenkomst. 

 

 B.5.5.  Overigens sluit de richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot 

instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep een regeling 

als vervat in de in het geding zijnde bepaling niet uit. 

 

 In dit verband is het voldoende erop te wijzen dat naar luid van artikel 6, lid 1, eerste 

alinea, de lidstaten kunnen bepalen dat verschillen in behandeling op grond van leeftijd geen 

discriminatie vormen indien zij in het kader van de nationale wetgeving objectief en redelijk 

worden verantwoord door een legitiem doel en de middelen om dat doel te bereiken passend 

en noodzakelijk zijn (HvJ, grote kamer, 16 oktober 2007, C-411/05, Palacios de la Villa, en 

HvJ, 5 maart 2009, C-388/07, Age Concern England). 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 83, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten schendt 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4823 

 
 

Arrest nr. 108/2010 
van 30 september 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 198.078 van 20 november 2009 in zake Daniel Regaert tegen de Franse 
Gemeenschap, tussenkomende partij : het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 3 december 2009, heeft de Raad van State de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het enkel aan de 
decreetgever impliciete bevoegdheden toekent, zodat het aan de gemeenschappen de 
mogelijkheid zou bieden om, voor de ambtenaren van wie het statuut tot de bevoegdheid van 
de wetgevende macht behoort, te voorzien in afwijkingen van de bepalingen van de wet van 
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel, terwijl een dergelijke afwijking zou zijn uitgesloten voor de ambtenaren van 
wie het statuut tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht behoort met toepassing van 
artikel 87, § 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Daniel Regaert, wonende te 7911 Oeudeghien, Croisissart 5; 
 
 -  de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 juni 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Me M. Coomans de Brachène loco Mr. M. Uyttendaele, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 .  Me C. Molitor loco Mr. J. Bourtembourg, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Waalse Regering; 
 
 .  Me V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 D. Regaert heeft bij de Raad van State de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Franse 
Gemeenschapsregering van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de 
ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de 
Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, en 
meer in het bijzonder van de artikelen 5, 8 tot 17, 25, 9°, 38, 79 en 81 ervan. 
 
 De Raad van State heeft de tussenkomst van het Waalse Gewest ontvankelijk verklaard om reden dat de 
Waalse Regering op 31 augustus 2006 een besluit heeft aangenomen waarvan de inhoud soortgelijk is aan die 
van het bestreden besluit. 
 
 De verzoeker voor de Raad van State voert onder meer de schending aan van artikel 87, § 5, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de onbevoegdheid van de auteur van de 
handeling, de schending van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 3, § 1, laatste lid, ervan, alsook van het koninklijk 
besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van die wet, in het bijzonder artikel 42 ervan, de schending van 
artikel 6 van het verdrag nr. 151 betreffende de bescherming van het vakverenigingsrecht en procedures voor het 
vaststellen van arbeidsvoorwaarden in de openbare dienst, aangenomen te Genève op 27 juni 1978 door de 
Internationale Arbeidsconferentie en goedgekeurd bij de wet van 4 april 1991, en de schending van artikel 2 van 
het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988 en 
goedgekeurd bij de wet van 26 september 1996. Hij doet met name gelden dat artikel 25, 9°, van het bestreden 
besluit, door elk vakbondsverlof aan de houders van een mandaatfunctie te ontzeggen, de bij het voormelde 
artikel 87, § 5, aan de federale overheid voorbehouden bevoegdheid zou schenden. 
 
 De Raad van State is van oordeel dat de houders van een mandaatfunctie aan de wet van 19 december 1974 
en aan het koninklijk besluit van 28 september 1984 zijn onderworpen en dat de Franse Gemeenschap, door hun 
elk vakbondsverlof te ontzeggen, een federale bevoegdheid heeft uitgeoefend die krachtens dat voormelde 
artikel 87, § 5, aan de federale overheid is voorbehouden. Op het argument van de Franse Gemeenschap waarbij 
de theorie van de impliciete bevoegdheden wordt aangevoerd, antwoordt hij dat de toepassing ervan, krachtens 
artikel 10 van de voormelde bijzondere wet, aan de decreetgever is voorbehouden en dat zij niet door de 
gemeenschaps- en gewestregeringen kan worden aangewend; maar, aangezien hij vaststelt dat het bepalen van 
het statuut van het personeel van de gewest- en gemeenschapsadministraties krachtens artikel 87, § 1, van 
dezelfde wet tot de rechtstreekse bevoegdheid van de regeringen behoort, is hij van oordeel dat het feit dat die 
laatsten zich, bij de uitoefening van die reglementaire bevoegdheid, niet op artikel 10 van die wet kunnen 
beroepen, de aanhangigmaking bij het Grondwettelijk Hof kan verantwoorden. Hij stelt bijgevolg de hiervoor 
weergegeven prejudiciële vraag aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de prejudiciële vraag 
 
 A.1.1.  D. Regaert wijst erop dat hij voor de Raad van State heeft aangevoerd dat de Franse 
Gemeenschapsregering geen beperking kon aanbrengen op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel zonder artikel 87, § 5, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen te schenden. Aangezien de wet van 19 december 1974 
niet van toepassing is op de ambtenaren van de wetgevende vergaderingen, zou het antwoord op de prejudiciële 
vraag geen weerslag kunnen hebben op de grond van het geschil, daar het betrekking heeft op het statuut van de 
ambtenaren van de Franse Gemeenschapsregering. Hij verzoekt dus om de vraag te verwerpen. 
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 A.1.2.  Die opmerking brengt de Ministerraad in zijn memorie van antwoord ertoe zich af te vragen of de 
prejudiciële vraag relevant is en of het noodzakelijk is erop te antwoorden indien zij niet dienend is voor de 
oplossing van het voor de Raad van State hangende geschil. 
 
 A.1.3.  In haar memorie van antwoord is de Franse Gemeenschapsregering van mening dat D. Regaert de 
draagwijdte van de prejudiciële vraag geweld aandoet, die geen betrekking heeft op een eventuele discriminatie 
naar aanleiding van het vaststellen van het statuut van de ambtenaren van de diensten van de regeringen en van 
de ambtenaren van de diensten van de parlementen. Zij heeft betrekking op een eventuele discriminatie naar 
aanleiding van het vaststellen van het statuut van de ambtenaren van de diensten van de regeringen, enerzijds, en 
van de in artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bedoelde 
instellingen, anderzijds. Het antwoord op de prejudiciële vraag kan dus een weerslag hebben op het geschil. 
 
 A.1.4.  In haar memorie van antwoord voert de Waalse Regering aan dat de wet van 19 december 1974 ook 
betrekking heeft op de diensten van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en de gewesten, 
aangezien zij - naar het voorbeeld van de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de 
Senaat - niet van het toepassingsgebied van het in die wet vervatte vakbondsstatuut zijn uitgesloten bij artikel 1 
ervan : het antwoord op de prejudiciële vraag heeft een weerslag op het geschil dat bij de verwijzende rechter 
aanhangig is gemaakt. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.1.  D. Regaert zet uiteen dat het verschil in behandeling tussen ambtenaren van wetgevende 
vergaderingen en ambtenaren van regeringen zijn oorsprong vindt in de aard zelf van de macht waartoe zij 
behoren. Het statuut van de rijksambtenaren wordt door de Koning vastgesteld krachtens artikel 107 van de 
Grondwet, dat van de ambtenaren van de gemeenschaps- en gewestregeringen door die regeringen krachtens 
artikel 87 van de voormelde bijzondere wet; die wet strekt ertoe aan die regeringen de naleving van federale 
beginselen (reglementaire autonomie van de gemeenschaps- en gewestregeringen inzake personeel - waarbij de 
aangelegenheid van de pensioenen federaal blijft -, beperkt door de verplichting om het personeel via 
« SELOR » te rekruteren, om de algemene beginselen van het openbaar ambt na te leven die op federaal niveau 
zijn vastgesteld en om de op federaal niveau vastgestelde wijze waarop de collectieve betrekkingen worden 
geregeld, na te leven, waarbij die aangelegenheid trouwens betrekking heeft op de problematiek van het sociaal 
overleg, dat federaal is gebleven met betrekking tot de privésector) op te leggen. Aangezien dergelijke 
beginselen niet voor de ambtenaren van de wetgevende vergaderingen zijn vastgesteld, behouden die 
vergaderingen hun autonomie. Indien zij bij decreet het vakbondsstatuut van hun ambtenaren regelen en indien 
het in het geding zijnde artikel 10 aanleiding geeft tot dat decreet, blijkt uit het voorafgaande dat die bepaling in 
overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de huidige institutionele logica; de vraag 
dient bevestigend te worden beantwoord. 
 
 A.2.2.  D. Regaert stelt daarenboven de vraag of elk gemeenschaps- en gewestparlement, in de huidige 
stand van de bevoegdheidverdelende regels, door geen regel aan te nemen waarbij de modaliteiten worden 
vastgesteld om overleg te plegen en te onderhandelen met de vakorganisaties die de belangen verdedigen van de 
personeelsleden die het tewerkstelt, een discriminatie teweegbrengt tussen zijn personeelsleden, de 
personeelsleden van de andere diensten en overheden en de werknemers van de privésector in het algemeen. 
 
 A.3.1.  De Ministerraad brengt de feiten van de zaak in herinnering en merkt op dat de rechtsleer verdeeld 
is over de vraag of artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 het de gemeenschaps- en 
gewestregeringen mogelijk maakt op te treden in een aangelegenheid die onder de federale wetgever ressorteert. 
De Raad van State lijkt dat niet te aanvaarden. De vraag betreft de interpretatie van het voormelde artikel 10, dat 
noch uitdrukkelijk, noch impliciet in een dergelijk geval voorziet. Het Hof is evenwel ertoe gemachtigd, wanneer 
een bepaling op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, die interpretatie te suggereren die het meest 
in overeenstemming is met de Grondwet. Het kan zich niet eraan onttrekken de betekenis van de norm te 
onderzoeken, in het bijzonder wanneer de door de verwijzende rechter gesuggereerde interpretatie niet terug te 
vinden is in de parlementaire voorbereiding. Te dezen bevat de parlementaire voorbereiding van artikel 10 niets 
dat het mogelijk maakt te pleiten voor impliciete bevoegdheden die impliciet aan de regeringen zouden zijn 
toegekend. De interpretatie van de verwijzende rechter volgens welke zij over dergelijke bevoegdheden zouden 
beschikken, kan bijgevolg niet in aanmerking worden genomen en de prejudiciële vraag dient ontkennend te 
worden beantwoord. 
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 A.3.2.  In ondergeschikte orde doet de Ministerraad gelden dat indien het Hof de interpretatie van de 
verwijzende rechter zou aannemen, geen enkele discriminatie zou kunnen worden vastgesteld ten nadele van de 
gemeenschaps- en gewestregeringen die het in het geding zijnde artikel 10 niet kunnen aanvoeren. De 
wetgevende en de uitvoerende macht kunnen per definitie niet met elkaar worden vergeleken krachtens de 
Grondwet zelf, rekening houdend met het beginsel met grondwettelijke waarde van de scheiding der machten. Te 
dezen dienen de impliciete bevoegdheden, in zoverre zij ertoe leiden dat het de gemeenschaps- en 
gewestparlementen mogelijk wordt gemaakt om inbreuk te maken op de wetgevende bevoegdheden die federaal 
zijn gebleven, als voorbehouden aangelegenheden te worden beschouwd, namelijk als aangelegenheden die bij 
de Grondwet exclusief aan de decreetgever zijn toevertrouwd met toepassing van het beginsel van de scheiding 
der machten. Door de mogelijkheid om impliciete bevoegdheden uit te oefenen enkel aan de decreetgever toe te 
kennen, heeft de bijzondere wetgever het natuurlijke verschil tussen de uitvoerende en de wetgevende macht 
willen bevestigen. De exclusief aan de decreetgever toegewezen bevoegdheid dient uitzonderlijk te blijven in 
zoverre zij ertoe leidt dat wordt afgeweken van de bevoegdheidverdelende regels. Zij kan dus niet ruim worden 
geïnterpreteerd maar dient integendeel in de strikte zin van de tekst van de bijzondere wet te worden begrepen 
bij gebrek aan enige aanwijzing in tegenovergestelde zin in de parlementaire voorbereiding van de bijzondere 
wet. De prejudiciële vraag dient dus ontkennend te worden beantwoord. 
 
 A.4.1.  De Franse Gemeenschapsregering brengt de feiten van de zaak in herinnering en merkt op dat in de 
rechtspraak van de Raad van State is aangegeven wat de rechtstreekse reglementaire bevoegdheid van de 
federale, gemeenschaps- en gewestregeringen inhoudt : bij de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet 
voor de eerstgenoemde, en bij artikel 87, §§ 1 en 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 voor de andere 
wordt van het vaststellen van het statuut van hun ambtenaren een aan de uitvoerende macht voorbehouden 
bevoegdheid gemaakt, in tegenstelling tot wat artikel 9 van de voormelde bijzondere wet bepaalt voor het statuut 
van de ambtenaren van de instellingen die door de gemeenschaps- en gewestwetgevers zijn opgericht. 
 
 A.4.2.  De Franse Gemeenschapsregering voert aan dat de gecombineerde lezing van de artikelen 9, 10 en 
87, §§ 1, 2 en 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 inhoudt dat de deelentiteiten de impliciete 
bevoegdheden a priori kunnen aanwenden om af te wijken van de in de wet van 19 december 1974 vervatte 
regels wanneer zij het statuut vaststellen van de ambtenaren van de instellingen die zij oprichten (bedoeld in 
artikel 9), maar dat zij diezelfde impliciete bevoegdheden niet a priori kunnen aanwenden om af te wijken van 
de in de wet van 19 december 1974 vervatte regels wanneer zij het statuut vaststellen van de ambtenaren van hun 
eigen diensten (bedoeld in artikel 87, §§ 1 en 2). Die situatie is discriminerend en in strijd met de wil van de 
bijzondere wetgever die, via artikel 10, de autonomie van de gemeenschappen en de gewesten heeft willen 
beklemtonen; die wil werd bevestigd door de wijzigingen van artikel 10 bij de wetten van 1988 en 1993. De 
wetgever lijkt niet te hebben stilgestaan bij het beperken van het aanwenden van de impliciete bevoegdheden tot 
de gemeenschaps- en gewestwetgevers en heeft nagelaten om rekening te houden met de uitoefening door de 
gemeenschaps- en gewestregeringen van hun rechtstreekse reglementaire bevoegdheid. Indien artikel 10 in die 
zin zou moeten worden geïnterpreteerd dat het enkel de gemeenschaps- en gewestwetgever toestaat om de 
impliciete bevoegdheden aan te wenden, zou aan de gemeenschappen en de gewesten het recht worden ontzegd 
om de impliciete bevoegdheden aan te wenden in alle aangelegenheden waarin aan de uitvoerende macht een 
rechtstreekse reglementaire bevoegdheid is toegewezen. Dat zou in strijd zijn met de wil van de bijzondere 
wetgever. 
 
 A.4.3.  Volgens de Franse Gemeenschapsregering zou die interpretatie bovendien een discriminatie 
teweegbrengen tussen gemeenschaps- en gewestregeringen en gemeenschaps- en gewestparlementen. Bij de 
uitoefening van haar rechtstreekse reglementaire bevoegdheid kan de uitvoerende macht van de deelentiteiten 
evenwel worden vergeleken met de wetgevende macht. De uitvoerende macht die op grond van haar 
rechtstreekse reglementaire bevoegdheid optreedt, is, zoals de wetgever, immers rechtstreeks en exclusief 
bevoegd om een welbepaald beleid in een bepaalde gemeenschaps- of gewestaangelegenheid in werking te 
stellen. Zij dient zoals hem te worden behandeld ten aanzien van de door de bijzondere wetgever nagestreefde 
doelstelling bij het aannemen van artikel 10. Die discriminatie wordt duidelijk geïllustreerd in het aan de 
verwijzende rechter voorgelegde geval aangezien de gemeenschappen en de gewesten, naargelang het statuut bij 
decreet of bij besluit is vastgesteld, al dan niet inbreuk kunnen maken op de aan de federale overheid 
voorbehouden bevoegdheden. Een dergelijke interpretatie van artikel 10 zou het de gemeenschappen en de 
gewesten onmogelijk maken om eenheid te brengen in het statuut van de ambtenaren van de diensten die 
rechtstreeks van hen afhangen en dat van de ambtenaren van de instellingen die zij oprichten, wat hun autonomie 
ontegenzeglijk zou aantasten, zonder dat iets een dergelijke aantasting objectief kan verantwoorden. 
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 A.5.1.  De Waalse Regering brengt de grondslagen van de impliciete bevoegdheden in herinnering en is 
van oordeel dat, met betrekking tot het verschil in behandeling dat voortvloeit uit het feit dat de wetgever en de 
uitvoerende macht verschillende mogelijkheden zouden hebben, een onderscheid moet worden gemaakt tussen, 
enerzijds, de bevoegdheden die de regering uitoefent via een bevoegdheidsdelegatie van een wetgever en, 
anderzijds, de bevoegdheden die de regering als enige uitoefent door zich - ten onrechte of terecht - op de theorie 
van de impliciete bevoegdheden te beroepen. Hoewel de overheid enkel binnen de perken van haar 
bevoegdheden - die bij de wet worden gedelegeerd - kan optreden, is niet elke bevoegdheidsdelegatie verboden. 
Er zou immers een buitensporige starheid in de werking van de instellingen worden ingevoerd wanneer elke 
delegatie wordt verboden. In beginsel kan een overheid zonder bevoegdheidsdelegatie niet als enige een 
bevoegdheid uitoefenen terwijl die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een andere overheid is toegewezen bij de wet. 
Artikel 10 maakt het een overheid evenwel mogelijk om, onder bepaalde relatief strikte voorwaarden, haar 
bevoegdheidssfeer uit te breiden tot aangelegenheden waarvoor zij in theorie niet bevoegd is. Terwijl de 
delegatie van bevoegdheden aan een overheid - ook al heeft zij een reglementaire bevoegdheid - unaniem wordt 
aanvaard, lijkt diezelfde overheid niet ertoe gemachtigd de impliciete bevoegdheden aan te wenden. 
 
 A.5.2.  De Waalse Regering is van oordeel dat de geest van artikel 10 moet worden onderzocht om te 
bepalen of een uitvoerende overheid zich erop kan beroepen en merkt op dat de Raad van State, in zijn arrest 
nr. 175.462 van 8 oktober 2007, heeft geoordeeld dat die bepaling niet op relevante wijze kan worden 
aangevoerd om een inbreuk, door een gewestelijke overheid met een reglementaire bevoegdheid, op een 
bevoegdheid van de federale overheid te verantwoorden. Omwille van doeltreffendheid heeft de bijzondere 
wetgever een gedeeltelijke en beperkte uitbreiding van de bevoegdheden van de decreetgever vastgelegd, maar 
hij heeft dat niet gedaan voor de regeringen van de deelentiteiten; er kan worden aangenomen dat indien hij 
daarmee had ingestemd, hij uitdrukkelijk daarin zou hebben voorzien. Door die situatie wordt een evident 
probleem van ongelijkheid en discriminatie gecreëerd. Het valt immers moeilijk aan te nemen dat zou kunnen 
worden afgeweken van het bij de wet van 19 december 1974 vastgestelde vakbondsstatuut wanneer de 
ambtenaren onder de wetgevende macht ressorteren, maar dat dat niet zou kunnen wanneer zij onder de 
uitvoerende macht ressorteren. Hoewel de decreetgever ertoe is gemachtigd af te wijken van sommige 
bepalingen die voortvloeien uit een federale wet, maakt geen enkel criterium het mogelijk te weigeren dat een 
regering van een deelentiteit afwijkt van regels die door de federale uitvoerende macht zijn vastgesteld. De 
onmogelijkheid waarop de regeringen stuiten, schendt bijgevolg klaarblijkelijk de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. 
 
 A.6.  In zijn memorie van antwoord merkt de Ministerraad op dat de andere partijen de in het geding zijnde 
bepaling discriminerend achten terwijl de prejudiciële vraag nochtans betrekking heeft op categorieën (de 
gemeenschaps- en gewestwetgevers en de gemeenschaps- en gewestregeringen) die geen vergelijkbare 
categorieën zijn : de wetgevende macht heeft als taak regels aan te nemen die de uitvoerende macht dient uit te 
voeren en die taken kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Het aanwenden van de impliciete bevoegdheden 
door de gemeenschaps- en gewestwetgevers geschiedt in het kader van een democratisch debat dat zou 
ontbreken indien een regering, of zelfs een minister, die bevoegdheden aanwendde. De theorie van de scheiding 
der machten en dat gebrek aan een democratisch debat vereisen dat wordt besloten tot de niet-vergelijkbaarheid 
van die organen. 
 
 A.7.1.  In haar memorie van antwoord is de Franse Gemeenschapsregering van mening dat het standpunt 
van D. Regaert op een slecht begrip van het probleem berust. Hoewel de wet van 19 december 1974 niet van 
toepassing is op de personeelsleden van de gemeenschaps- en gewestparlementen, geldt dat immers niet voor de 
leden van de in artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bedoelde 
instellingen. Evenzo, hoewel tussen de ambtenaren van de diensten van de regeringen en de ambtenaren van de 
parlementen een onderscheid bestaat dat zijn oorsprong vindt in de aard zelf van de macht waarvan zij afhangen, 
bestaat een dergelijk onderscheid niet tussen de leden van de diensten van de regeringen en die van de in dat 
artikel 9 bedoelde instellingen. De personeelsleden van die laatste instellingen hangen immers niet af van de 
gemeenschaps- en gewestparlementen. 
 
 A.7.2.  Zij is van mening dat de prejudiciële vraag betrekking heeft op de inwerkingstelling van de 
impliciete bevoegdheden bij de uitoefening van de rechtstreekse reglementaire bevoegdheid, terwijl de 
Ministerraad vasthoudt aan de reglementaire uitvoeringsbevoegdheid waarvoor inderdaad kan worden 
aangenomen dat het natuurlijke verschil tussen de uitvoerende macht en de wetgevende macht zich ertegen 
verzet dat impliciete bevoegdheden worden aangewend. Bovendien, en los zelfs van het al dan niet bestaan van 



 7

een discriminatie, is het moeilijk te begrijpen hoe een gemeenschaps- of gewestregering de regelmatige 
aanwending van de in artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
verankerde impliciete bevoegdheden zou kunnen verantwoorden in het kader van de uitoefening van haar 
reglementaire uitvoeringsbevoegdheid, aangezien de uitvoerende macht, in dat kader, de draagwijdte van een 
wetskrachtige norm nooit kan uitbreiden. Zij zou dat evenwel doen indien zij inbreuk maakte op de 
bevoegdheden van de federale overheid terwijl de inbreuk vooraf niet noodzakelijk is geacht voor de uitoefening 
van haar bevoegdheden door de gemeenschaps- of gewestwetgever. 
 
 Wanneer de gemeenschaps- of gewestregering een rechtstreekse reglementaire bevoegdheid uitoefent, 
oefent zij daarentegen een bevoegdheid uit die de bijzondere wetgever haar rechtstreeks heeft toegewezen en 
bevindt zij zich in een situatie die vergelijkbaar is met die van de gemeenschaps- of gewestwetgever. Het 
beantwoordt aan geen enkele legitieme doelstelling en is in strijd met die van de bijzondere wetgever om haar de 
uitoefening van de impliciete bevoegdheden te weigeren. 
 
 De Franse Gemeenschapsregering voegt eveneens daaraan toe dat de prejudiciële vraag niet berust op een 
interpretatie die door de verwijzende rechter aan de in het geding zijnde bepaling is gegeven, maar wel op de 
tekstuele betekenis ervan. Gesteld, quod non, dat in de prejudiciële vraag een interpretatie wordt gesuggereerd, 
zou zij terug te vinden zijn in de parlementaire voorbereiding aangezien zij rechtstreeks op de door de wetgever 
nagestreefde doelstelling zou zijn geïnspireerd. Het Hof heeft daarenboven de bevoegdheid om aan de in het 
geding zijnde bepaling een grondwetsconforme interpretatie te geven. 
 
 A.8.  De Waalse Regering is, in tegenstelling tot de Ministerraad, van mening dat de interpretatie van de 
verwijzende rechter in aanmerking moet worden genomen, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof. Zij ziet 
niet in in welk opzicht een soortgelijke behandeling van de wetgevende vergaderingen en van de gemeenschaps- 
en gewestregeringen inzake betrekkingen met de vakorganisaties zou kunnen worden bekritiseerd. Niets toont 
aan dat hun ambtenaren in alle omstandigheden verschillend moeten worden behandeld. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De artikelen 9, 10 en 87, §§ 1, 2 en 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen bepalen : 

 

 « Art. 9.  In de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren, kunnen de 
Gemeenschappen en de Gewesten gedecentraliseerde diensten, instellingen en ondernemingen 
oprichten of kapitaalsparticipaties nemen. 
 
 Het decreet kan aan voornoemde organismen rechtspersoonlijkheid toekennen en hun 
toelaten kapitaalsparticipaties te nemen. Onverminderd artikel 87, § 4, regelt het hun 
oprichting, samenstelling, bevoegdheid, werking en toezicht. 
 
 Art. 10.  De decreten kunnen rechtsbepalingen bevatten in aangelegenheden waarvoor de 
Parlementen niet bevoegd zijn, voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van hun bevoegdheid ». 
 

 « Art. 87. § 1.  Onverminderd artikel 88 beschikt iedere Regering over een eigen 
administratie, eigen instellingen en eigen personeel. 
 
 § 2.  Iedere Regering stelt de personeelsformatie vast van haar administratie en doet de 
benoemingen. Dit personeel wordt aangeworven door bemiddeling van het Vast Secretariaat 
voor werving van het Rijkspersoneel. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1980080802%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1980080802&table_name=WET&nm=1980080801&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&ddda=1980&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271980-08-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=08&imgcn.x=11&imgcn.y=7#Art.8#Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1980080802%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=1980080802&table_name=WET&nm=1980080801&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&ddda=1980&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271980-08-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=08&imgcn.x=11&imgcn.y=7#Art.10#Art.10
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 Het legt de eed af overeenkomstig de wettelijke bepalingen, in handen van de overheid 
die de Regering daartoe aanwijst. 
 
 […] 
 
 § 5.  De regels die van toepassing zijn op de betrekkingen tussen de openbare overheden 
en de syndicale organisaties van de ambtenaren die van deze overheid afhangen, evenals met 
de leden van deze syndicale organisaties behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid 
voor wat betreft de Gemeenschappen, de Gewesten en de publiekrechtelijke rechtspersonen 
die ervan afhangen, met inbegrip van het onderwijs, de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en de verenigingen van gemeenten tot nut van het algemeen, uitgezonderd voor wat 
betreft de ‘ Radio Télévision belge de la Communauté française ’ en het ‘ Commissariat 
général aux relations internationales de la Communauté française ’. De betrokken Regering 
kan echter beslissen om voor die instellingen de voorheen vernoemde wettelijke 
beschikkingen toe te passen ». 
 

 B.2.1.  Het verschil in behandeling waarover aan het Hof een vraag wordt gesteld, vloeit 

voort uit het feit dat het voormelde artikel 10 in die zin wordt opgevat dat het enkel aan de 

decreet- of ordonnantiegevers, met uitsluiting van de gemeenschaps- en gewestregeringen, de 

mogelijkheid voorbehoudt om bepalingen aan te nemen die niet tot hun bevoegdheid behoren. 

 

 B.2.2.  Rekening houdend met de motivering van het verwijzingsarrest kan de 

prejudiciële vraag in die zin worden opgevat dat zij betrekking heeft op een verschil in 

behandeling dat het voormelde artikel 10 zou teweegbrengen tussen ambtenaren naargelang 

de vaststelling van hun statuut onder de wetgevende dan wel de uitvoerende macht valt : 

aangezien enkel de eerstgenoemde de impliciete bevoegdheden kan aanwenden 

overeenkomstig de in het geding zijnde bepaling, zouden de ambtenaren van wie het statuut 

door haar wordt geregeld - meer bepaald de ambtenaren van de instellingen bedoeld in 

artikel 9 van de voormelde bijzondere wet -, in tegenstelling tot de ambtenaren van wie het 

statuut door de laatstgenoemde wordt geregeld en die in het voormelde artikel 87, § 1, worden 

beoogd, kunnen worden onderworpen aan regels die zouden afwijken van die welke door de 

federale overheid zijn vastgesteld op grond van de exclusieve bevoegdheid die haar bij het 

voormelde artikel 87, § 5, wordt toegewezen. 

 

 B.3.  De verzoeker voor de Raad van State vraagt dat de prejudiciële vraag zou worden 

« verworpen » daar zij geen weerslag heeft op de grond van het geschil; hij doet gelden dat de 

wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel van toepassing is op de ambtenaren van de gemeenschaps- en 
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gewestregeringen (waarvan hij deel uitmaakt) maar niet op die van de wetgevende 

vergaderingen van de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 B.4.  Het staat in de regel aan de rechter die de prejudiciële vraag stelt, te bepalen of zij 

relevant is om het hem voorgelegde geschil te beslechten. Slechts indien dat klaarblijkelijk 

niet het geval is, vermag het Hof te beslissen dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 

 

 B.5.  Uit de in het verwijzingsarrest vervatte elementen blijkt dat het geschil betrekking 

heeft op het vaststellen van regels betreffende het vakbondsstatuut van de ambtenaren van de 

overheidsdiensten, te dezen het ontzeggen van vakbondsverloven aan de houders van een 

mandaatfunctie. 

 

 B.6.  De vaststelling van het vakbondsstatuut behoort tot de bevoegdheid van de 

wetgever. Zo bepaalt artikel 23, tweede lid en derde lid, 1°, van de Grondwet dat « de wet, het 

decreet of de in artikel 134 bedoelde regel » « het recht op informatie, overleg en collectief 

onderhandelen » waarborgen. 

 

 B.7.  In die aangelegenheid komt de uitoefening van de in het in het geding zijnde 

artikel 10 bedoelde impliciete bevoegdheden dus enkel aan de decreet- of ordonnantiegever 

toe. Het staat aan hem te onderzoeken of moet worden afgeweken van de in artikel 87, § 5, 

van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bedoelde regels en of, onder de in het voormelde 

artikel 10 besloten voorwaarden, de impliciete bevoegdheden moeten worden aangewend, en 

te beslissen of hij in voorkomend geval daaromtrent een machtiging aan de gemeenschaps- of 

gewestregering verleent. 

 

 B.8.  Aangezien de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde impliciete 

bevoegdheden, om de in B.6 en B.7 aangegeven redenen, niet door de Regering zelf 

rechtstreeks kunnen worden uitgeoefend, is het antwoord op de prejudiciële vraag niet 

dienstig voor de oplossing van het geschil dat bij de verwijzende rechter aanhangig is 

gemaakt. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4830 

 
 

Arrest nr. 109/2010 
van 30 september 2010 

 
 

 
A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 19, eerste lid, van de wetten op de Raad 

van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, gesteld door de Raad van 

State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 198.374 van 30 november 2009 in zake Christel Demerlier tegen het 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof 
is ingekomen op 10 december 2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 19, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 
gecoördineerde wetten op de Raad van State, geïnterpreteerd in die zin dat de beroepen tot 
nietigverklaring slechts voor de afdeling bestuursrechtspraak kunnen worden gebracht door 
verzoekende partijen die doen blijken van een rechtstreeks belang bij de vernietiging van de 
bestreden beslissing, de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde beginselen van 
gelijkheid en niet-discriminatie, doordat aldus een niet objectief en redelijk verantwoord 
verschil in behandeling wordt ingesteld tussen verzoekende partijen die een rechtstreeks 
belang hebben bij de nietigverklaring van de bestreden beslissing, enerzijds, en verzoekende 
partijen die een onrechtstreeks belang daarbij hebben, anderzijds ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Christel Demerlier, die keuze van woonplaats doet te 9000 Gent, Vina Bovypark 3; 
 
 -  het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, met zetel te 1000 Brussel, 
Koningsstraat 94; 
 
 -  de Vlaamse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs; 
 
 -  de Vlaamse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Callens loco Mr. B. Staelens, advocaten bij de balie te Brugge, voor het 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en voor de Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. S. Jochems, tevens loco Mr. D. D’Hooghe, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
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 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 C. Demerlier is op het ogenblik van de voor de Raad van State bestreden beslissingen statutair 
medewerker C1 bij de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO). Zij is 
geslaagd voor een proef met het oog op bevordering tot hoofdmedewerker C2. 
 
 Wanneer een betrekking van hoofdmedewerker C2 openvalt, beslist de DIGO om niet een nieuwe 
hoofdmedewerker C2 te benoemen, maar een bijkomende medewerker C1. C. Demerlier stelt op 22 april 2004 
een beroep tot nietigverklaring in, niet van de voormelde beslissing, maar van de benoeming van de bijkomende 
medewerker C1 en van de impliciete weigering om de vacante betrekking toe te wijzen via bevordering en 
verzoekster te benoemen. Zij meent dat door de vernietiging van de benoeming van de bijkomende 
medewerker C1, de DIGO de vrijgekomen betrekking C2 zou moeten invullen door de bevordering van een 
medewerker C1. 
 
 De Raad van State acht het beroep niet ontvankelijk in zoverre het is gericht tegen de voormelde impliciete 
weigering. Wat de bestreden benoeming betreft, stelt de Raad van State vast dat er geen rechtstreeks verband 
bestaat tussen de vernietiging van die benoeming en de bevorderingskansen van de verzoekster. De vernietiging 
zou niet tot gevolg hebben dat de nieuwe benoeming zou moeten gebeuren middels een bevordering tot 
hoofdmedewerker C2. Het feit dat het opstarten van een bevorderingsprocedure een loutere mogelijkheid is, 
naast andere mogelijkheden, maakt dat haar belang niet zeker is. 
 
 De Raad van State besluit dat C. Demerlier blijk geeft van een belang dat niet rechtstreeks en zeker is, doch 
slechts onrechtstreeks en hypothetisch en dat een dergelijk belang niet voldoende is voor de ontvankelijkheid 
van het beroep in zoverre het de nietigverklaring beoogt van de eerste bestreden beslissing. Aangezien 
C. Demerlier evenwel een dergelijke interpretatie van artikel 19, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State discriminerend acht, stelt de Raad van State, alvorens uitspraak te doen, de hiervoor aangehaalde 
prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad is in de eerste plaats van mening dat de verzoekers die een nadeel ondervinden dat 
rechtstreeks voortvloeit uit de bestreden beslissing, niet kunnen worden vergeleken met de verzoekers die 
slechts een eventueel nadeel ondervinden dat zijdelings verband houdt met de bestreden beslissing. Bij de 
laatstgenoemde verzoekers bestaat er immers geen onmiddellijk causaal verband tussen het nadeel en de 
beslissing die het voorwerp uitmaakt van de wettigheidscontrole door de Raad van State, maar is het nadeel het 
gevolg van externe factoren die vreemd zijn aan de bestreden beslissing. De Raad van State zou haar onderzoek 
niet vermogen uit te breiden naar beslissingen die het voorwerp kunnen of hadden moeten uitmaken van andere 
procedures, noch naar omstandigheden die niet tot zijn bevoegdheid behoren of geen direct verband vertonen 
met het onderzoek naar de wettigheid van de bestreden beslissing. 
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 Ten gronde meent de Ministerraad dat er een objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor het 
aangevoerde verschil in behandeling. Het belang als ontvankelijkheidsvereiste heeft als doel procedures te 
vermijden die louter worden ingeleid om misnoegen tot uiting te brengen, zonder dat de inwilliging van het 
verzoek de verzoeker zelf een direct en concreet voordeel bezorgt. De wetgever heeft aan de Raad van State de 
zorg overgelaten het begrip « belang » nader in te vullen. 
 
 Tussen de aangewende middelen en het beoogde doel bestaat volgens de Ministerraad een evenredig 
verband. De gevolgen van de vernietigingsarresten van de Raad van State reiken verder dan de situatie van de 
verzoekende partij. Om te vermijden dat verzoekers met een onrechtstreeks belang een beslissing kunnen doen 
vernietigen met gevolgen voor alle rechtsonderhorigen, dient de toegang tot de Raad van State te worden 
beperkt tot de verzoekers die een onmiddellijk belang kunnen aantonen. 
 
 Ten slotte merkt de Ministerraad op dat ook het Hof de voorwaarde van het rechtstreekse belang 
vooropstelt voor de beroepen tot vernietiging van wetskrachtige normen, hetgeen als een indicatie van de 
redelijkheid van die voorwaarde wordt gezien. 
 
 A.2.  De Vlaamse Regering en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), die de 
rechten, plichten en taken van de DIGO heeft overgenomen, betwisten het bestaan van een « onrechtstreeks » 
belang. Het bestaan ervan zou neerkomen op de actio popularis, die men met het instellen van het belangvereiste 
precies heeft willen vermijden. Meer bepaald wilde de wetgever vermijden dat de Raad van State zou worden 
overspoeld met verzoekschriften die door louter klaagzucht zijn ingegeven of die enkel strekken tot het 
vernietigen in het belang van de wet, zonder dat de verzoeker enig voordeel kan halen uit die vernietiging. Voor 
het overige heeft de wetgever het aan de rechter overgelaten om het belangvereiste nader in te vullen. 
 
 De rechtspraak erkent het belang, zo vervolgen de Vlaamse Regering en het AGIOn, wanneer twee 
voorwaarden zijn vervuld : ten eerste dient de verzoeker door de bestreden bestuurshandeling een persoonlijk, 
rechtstreeks, zeker, actueel en wettig nadeel te lijden en ten tweede moet de nietigverklaring van de 
bestuurshandeling de verzoeker een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. De vereisten 
van een persoonlijk en rechtstreeks belang worden in de rechtspraak vaak samen onderzocht. Het persoonlijke 
karakter van het belang houdt in dat er een voldoende geïndividualiseerd verband tussen de bestreden 
bestuurshandeling en de verzoeker moet bestaan. Het aangevoerde belang mag niet opgaan in het belang dat 
iedere burger heeft bij de handhaving van de wettigheid. Het rechtstreekse karakter van het belang houdt in dat 
er een rechtstreeks causaal verband tussen de bestreden bestuurshandeling en het nadeel moet bestaan. De 
beoordeling van (elk bestanddeel van) het belang is een feitenkwestie waarover de Raad van State op 
onaantastbare wijze oordeelt. 
 
 A.3.  C. Demerlier wijst in de eerste plaats op de analogie in de wettelijke bepalingen inzake het vereiste 
belang voor het instellen van een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof en het vereiste belang voor het 
instellen van een annulatieberoep bij de Raad van State. In beide gevallen was het de bedoeling om de actio 
popularis uit te sluiten. Uit de rechtspraak van de Raad van State zou evenwel niet duidelijk blijken wat 
daaronder moet worden verstaan. De ene keer wordt de actio popularis gelijkgesteld met de vordering door de 
burger in het belang van de wet, de andere keer wordt zij daarvan onderscheiden. 
 
 Vervolgens betoogt C. Demerlier dat het belangbegrip dezelfde invulling moet krijgen in de rechtspraak 
van de Raad van State en van het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof zou weliswaar zelf de 
rechtstreekse aard van het belang in zijn rechtspraak vooropstellen, maar in zijn prejudiciële arresten waarin het 
uitspraak doet over artikel 19, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zou het de 
onrechtstreekse aard van het belang (minstens impliciet) voldoende achten. Zij verwijst in dat verband naar 
arrest nr. 117/99 van het Hof. 
 
 Het onrechtstreeks belang van een verzoekende partij hoeft volgens C. Demerlier niet neer te komen op een 
actio popularis op voorwaarde dat er een voldoende geïndividualiseerd verband bestaat tussen de verzoekende 
partij en de bestreden akte. Zij wijst er ook op dat, volgens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, de 
vernietiging geen onmiddellijk voordeel moet opleveren voor de verzoekende partijen : de omstandigheid dat 
zij, als gevolg van de vernietiging, opnieuw een kans zouden krijgen dat hun situatie in meer gunstige zin wordt 
geregeld volstaat om hun belang bij de beoogde vernietiging te verantwoorden. Die rechtspraak staat in contrast 
met de rechtspraak van de Raad van State, met name ook in het verwijzingsarrest, volgens welke het feit dat, na 
de beoogde vernietiging, het opstarten van een bevorderingsprocedure een loutere mogelijkheid is, naast andere 
mogelijkheden, tot gevolg heeft dat het belang van de verzoekster niet zeker is. 
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 C. Demerlier meent dat er een voldoende geïndividualiseerd verband bestaat tussen de nietigverklaring van 
een bestuurshandeling en de vordering tot vergoeding van de schade die, zonder dat er sprake is van overmacht 
of onoverkomelijke dwaling, is voortgesproten uit de fout die in het motief voor die nietigverklaring besloten 
ligt. Zij wijst ten slotte op de invloed van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en 
de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring 
van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State. Uit de 
parlementaire voorbereiding van die wet zou blijken dat de wetgever niet alleen de bedoeling had de verjaring te 
doen stuiten, door het instellen van een annulatieberoep bij de Raad van State, van de vordering die bij de 
gewone hoven en rechtbanken wordt ingesteld tot vergoeding van de schade die de bestreden bestuurshandeling 
heeft doen ontstaan, maar dat de wetgever ook beoogde te vermijden dat de rechtsonderhorigen nog gelijktijdig 
een annulatieberoep en een vordering tot schadevergoeding zouden moeten instellen. 
 
 A.4.  In zijn memorie van antwoord merkt de Ministerraad allereerst op dat het de partijen niet is 
toegestaan de draagwijdte van de prejudiciële vraag te wijzigen en dat in het voorliggende geval de aan het Hof 
voorgelegde vraag geen betrekking heeft op de vergelijking tussen verzoekers voor het Grondwettelijk Hof en 
verzoekers voor de Raad van State. De Ministerraad meent overigens dat beide categorieën van verzoekers niet 
verschillend worden behandeld en dat, in zoverre dat toch het geval zou zijn, het verschil in behandeling kan 
worden verantwoord. Het Grondwettelijk Hof is immers de enige rechterlijke instantie die zich over de 
grondwettigheid van wetskrachtige normen kan uitspreken, terwijl naast de Raad van State ook de gewone 
hoven en rechtbanken, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet, zich over de wettigheid van 
bestuurshandelingen kunnen uitspreken. De Raad van State zou bijgevolg scherper kunnen toezien op het 
belangvereiste bij het doen verdwijnen van een bestuurshandeling uit de rechtsorde, aangezien dat toezicht een 
eventuele vordering tot schadevergoeding voor de gewone rechter niet verhindert. 
 
 Wat het bestaan van een voldoende geïndividualiseerd verband betreft tussen de situatie van C. Demerlier 
en de bestreden bestuurshandeling, meent de Ministerraad dat het Hof niet in de plaats van de Raad van State 
uitspraak mag doen over het belang in een concrete procedure. Indien de verzoeker een voldoende 
geïndividualiseerd verband had kunnen aantonen, dan had de Raad van State reeds het bestaan van een 
rechtstreeks belang aanvaard. 
 
 De verwijzing naar de wet van 25 juli 2008 doet volgens de Ministerraad geen afbreuk aan zijn standpunt. 
Die wet heeft het onderscheid tussen het objectief en subjectief contentieux niet afgeschaft. Al moet de 
rechtzoekende niet onmiddellijk een vordering tot schadevergoeding instellen bij de burgerlijke rechter en mag 
hij de uitkomst van de procedure voor de Raad van State afwachten, hij zal nog steeds, te gepasten tijde, een 
dergelijke vordering moeten inleiden met het oog op het verkrijgen van een schadevergoeding. 
 
 A.5.  De Vlaamse Regering en het AGIOn zijn in hun memorie van antwoord van oordeel dat het arrest 
nr. 117/99 niet relevant is voor de beoordeling van de voorliggende prejudiciële vraag. Die heeft immers geen 
betrekking op het behoud van het belang tijdens de volledige procedure voor de Raad van State, hetgeen in het 
voormelde arrest aan de orde was. 
 
 Zij zijn ook van oordeel, zoals de Ministerraad, dat het bestaan van een voldoende geïndividualiseerd 
verband tussen de situatie van verzoekster en de bestreden beslissing een feitenkwestie betreft die de Raad van 
State moet beoordelen en dat de verwijzing naar de wet van 25 juli 2008 geen rechtstreeks belang heeft voor het 
beantwoorden van de prejudiciële vraag. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 19, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt : 

 

 « De aanvragen, moeilijkheden en beroepen tot nietigverklaring en cassatieberoepen 
bedoeld bij de artikelen 11, 12, 13, 14 en 16, 1° tot 6°, kunnen voor de afdeling 
bestuursrechtspraak worden gebracht door elke partij welke doet blijken van een benadeling 
of van een belang en worden schriftelijk ingediend bij de afdeling in de vormen en binnen de 
termijn door de Koning bepaald ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter legt die bepaling voor aan het Hof in de interpretatie dat de 

beroepen tot nietigverklaring slechts voor de afdeling bestuursrechtspraak kunnen worden 

gebracht door verzoekende partijen die doen blijken van een rechtstreeks belang bij de 

vernietiging van de bestreden beslissing. Hij wenst van het Hof te vernemen of het daaruit 

voortvloeiende verschil in behandeling tussen de verzoekende partijen, naargelang zij een 

rechtstreeks of een onrechtstreeks belang hebben bij de vernietiging van de bestreden 

beslissing, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 

 

 B.3.1.  De Ministerraad werpt op dat de verzoekende partijen die een rechtstreeks belang 

hebben bij de vernietiging van de bestreden beslissing en de verzoekende partijen die een 

onrechtstreeks belang hebben bij die vernietiging, niet voldoende vergelijkbaar zijn. 

 

 B.3.2.  De bewering volgens welke de situaties niet voldoende vergelijkbaar zijn, kan niet 

ertoe strekken dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet van toepassing zouden zijn. Zij 

kan enkel tot gevolg hebben dat de bewijsvoering van een bestaanbaarheid met die bepalingen 

wordt ingekort wanneer de situaties dermate verschillend zijn dat het onmiddellijk duidelijk is 

dat geen vaststelling van discriminatie zou kunnen voortvloeien uit de nauwgezette 

vergelijking ervan. 

 

 B.4.1.  Het « belang » wordt door de wet niet omschreven. De wetgever heeft aan de 

Raad van State de zorg gelaten om dat begrip inhoud te geven (Parl. St., Kamer, 1936-1937, 

nr. 211, p. 34, en nr. 299, p. 18). De invulling van dat begrip mag evenwel niet in strijd zijn 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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 B.4.2.  De voorwaarde volgens welke de verzoekende partij moet doen blijken van een 

belang bij haar beroep wordt gemotiveerd door de bezorgdheid de actio popularis niet toe te 

laten. 

 

 B.4.3.  Het staat aan de Raad van State te oordelen of de verzoekende partijen die een 

zaak voor de Raad brengen, doen blijken van een belang bij hun beroep. De Raad van State 

dient er evenwel over te waken dat het belangvereiste niet op een buitensporig restrictieve of 

formalistische wijze wordt toegepast (zie in die zin : EHRM, 20 april 2004, Bulena 

t. Tsjechische Republiek, §§ 28, 30 en 35; 24 februari 2009, L’Erablière A.S.B.L. t. België, 

§ 38; 5 november 2009, Nunes Guerreiro t. Luxemburg, § 38; 22 december 2009, Sergey 

Smirnov t. Rusland, §§ 29-32). 

 

 In het arrest nr. 117/99 van 10 november 1999 heeft het Hof met name geoordeeld dat de 

artikelen 19 en 24 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in die zin 

geïnterpreteerd dat de ambtenaar die een benoeming aanvecht, zijn belang bij het beroep 

verliest wanneer hij in de loop van de procedure op pensioen wordt gesteld, de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet schenden. 

 

 B.5.1.  Volgens de Raad van State houdt het rechtstreekse karakter van het belang in dat 

er een rechtstreeks causaal verband moet bestaan tussen het door de verzoekende partij 

geleden nadeel, enerzijds, en de bestreden beslissing, anderzijds (punt 8.4.1 van de 

verwijzingsbeslissing). 

 

 Het door de verzoekende partij geleden nadeel is in het voorliggende geval gelegen in de 

vermindering van haar bevorderingskansen, terwijl de bestreden beslissing een benoeming in 

dezelfde graad betreft. 

 

 B.5.2.  Door vast te stellen dat het verband tussen de vernietiging van de bestreden 

beslissing en de bevorderingskansen van de verzoekster niet rechtstreeks is en dat het 

opstarten, na een eventuele vernietiging, van een bevorderingsprocedure een loutere 

mogelijkheid is, naast andere mogelijkheden (punten 8.4.2 en 8.4.3 van de 

verwijzingsbeslissing), heeft de Raad van State het belangvereiste niet op overdreven 

restrictieve of formalistische wijze toegepast. 
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 B.6.  In de interpretatie dat de beroepen tot nietigverklaring slechts voor de afdeling 

bestuursrechtspraak kunnen worden gebracht door verzoekende partijen die doen blijken van 

een rechtstreeks belang bij de vernietiging van de bestreden beslissing, wordt de toegang tot 

de Raad van State weliswaar verhinderd voor een bepaalde categorie van rechtzoekenden, 

maar die belemmering doet op zichzelf, gelet op de doelstelling van het belangvereiste, niet 

op buitensporige wijze afbreuk aan het recht op toegang tot een rechter. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 19, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 12 januari 1973, in de interpretatie dat de beroepen tot nietigverklaring slechts 

voor de afdeling bestuursrechtspraak kunnen worden gebracht door verzoekende partijen die 

doen blijken van een rechtstreeks belang bij de vernietiging van de bestreden beslissing, 

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 30 september 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4838 

 
 

Arrest nr. 110/2010 
van 6 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, gesteld 

door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 198.943 van 15 december 2009 in zake de nv « Total Belgium » en de 
nv « Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » tegen de Belgische Staat, tussenkomende 
partijen : de nv « Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) » en het Vlaamse Gewest, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 december 2009, heeft de Raad van State 
de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 9, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in de mate dat deze bepaling zou inhouden dat de exploitanten van een gasleiding 
kunnen worden onderworpen aan een Koninklijk verplaatsingsbevel in alle mogelijke 
hypothesen die van ‘s lands belang worden verklaard, terwijl de exploitanten van een 
elektriciteitsnet gelegen in openbaar domein luidens artikel 13, tweede lid, van de wet van 
10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening slechts aan een verplaatsingsbevel van de 
regering kunnen worden onderworpen wanneer het belang der landsverdediging dit 
vereist ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Total Belgium », met zetel te 1040 Brussel, Handelsstraat 93, en de 
nv « Nationale Maatschappij der Pijpleidingen », met zetel te 1000 Brussel, 
Bischoffsheimlaan 11; 
 
 -  de nv « Waterwegen en Zeekanaal », met zetel te 2830 Willebroek, Oostdijk 110, en 
het Vlaamse Gewest; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 september 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Verhoeven, loco Mr. D. Lindemans, en Mr. M. Daelemans, loco Mr. F. Judo, 
advocaten bij de balie te Brussel, voor de nv « Total Belgium » en de nv « Nationale 
Maatschappij der Pijpleidingen »; 
 
 .  Mr. K. Bulkmans loco Mr. S. Vernaillen, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
nv « Waterwegen en Zeekanaal » en voor het Vlaamse Gewest; 
 
 .  Mr. J.-Fr. De Bock, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, dient zich uit te spreken over een beroep tot 
nietigverklaring van bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot verplichte wijziging 
van « de inplanting van de installaties voor het vervoer van zuur- en waterstof van de N.V. L’Air Liquide, van 
zuurstof van de N.V. Corenox, van vloeibare koolwaterstoffen van de N.V. Fina, van gasvormig ethyleen en 
propyleen van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en van aardgas van de N.V. Fluxys (voorheen 
Distrigas), gelegen op het grondgebied van de gemeente Kruibeke ten behoeve van de aanleg van het 
overstromingsgebied Kruibeke, Bazel, Rupelmonde », ingesteld door de nv « Total Belgium » en de 
nv « Nationale Maatschappij der Pijpleidingen ». 
 
 De verzoekende partijen voeren onder meer aan dat het bestreden besluit de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt, doordat het is genomen op grond van een discriminerende wetsbepaling, meer bepaald 
artikel 9, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 « betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere 
door middel van leidingen » (hierna : de Gaswet). Die wetsbepaling zou een niet te verantwoorden verschil in 
behandeling in het leven roepen tussen exploitanten van een gasvervoerinstallatie, en exploitanten van een 
elektriciteitsnet in openbaar domein; terwijl de eersten in alle mogelijke hypothesen die van ’s lands belang 
worden verklaard aan een bevel van de Koning tot verplaatsing van hun installatie zouden kunnen worden 
onderworpen, zouden de laatstgenoemden, overeenkomstig artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 « op de 
electriciteitsvoorziening » (hierna : de Elektriciteitswet), slechts aan een soortgelijk bevel kunnen worden 
onderworpen wanneer het belang van de landsverdediging dit vereist. De verwerende partij wijst in dit kader 
erop dat artikel 9, tweede lid, van de Gaswet van toepassing is op alle eigendommen, terwijl artikel 13 van de 
Elektriciteitswet enkel van toepassing is op eigendommen die deel uitmaken van het openbaar domein. De 
verzoekende partijen zijn dienaangaande van oordeel dat hun middel moet worden beperkt tot de ongelijke 
behandeling van exploitanten van leidingen, gelegen onder, op of boven het openbaar domein. De Raad van 
State stelt vervolgens vast dat beide bepalingen van toepassing kunnen zijn op leidingen gelegen onder, op of 
boven het openbaar domein en dat het bestreden besluit ook betrekking heeft op gronden behorend tot het 
openbaar domein. Hij stelt eveneens vast dat volgens artikel 9, tweede lid, van de Gaswet, een verplaatsing van 
de leidingen mogelijk is in ’s lands belang, terwijl dit volgens artikel 13, tweede lid, van de Elektriciteitswet 
slechts kan in het belang van de landsverdediging. 
 
 Aangezien hij niet bevoegd is om zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 9, tweede lid, van 
de Gaswet met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, achtte de Raad van State het nodig om de bovenvermelde 
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad is van oordeel dat de prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord, in de 
eerste plaats omdat de in die vraag bedoelde situaties niet vergelijkbaar zijn. Gas is immers een chemische stof 
met een natuurlijke oorsprong, terwijl elektriciteit een fysische grootheid is, geproduceerd door de mens. 
Vermits aardgas niet wordt geproduceerd in België, moet het worden ingevoerd vanuit het buitenland. 
Elektriciteit wordt daarentegen wel in België geproduceerd. Het vervoer van aardgas gebeurt op het Belgische 
grondgebied uitsluitend via ondergrondse pijpleidingen en het gevaar voor ongelukken zou daarbij zeer reëel 
zijn. Elektriciteit wordt vervoerd via kabels die, ofschoon zij ook ondergronds kunnen worden geïnstalleerd, 
doorgaans bovengronds zijn bevestigd. Het vervoeren van elektriciteit zou veiliger zijn dan het vervoeren van 
gas. 
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 De Ministerraad leidt uit dit alles af dat de situatie van de exploitanten van gasvervoerinstallaties niet te 
vergelijken is met de situatie van de exploitanten van elektriciteitsleidingen en dat de last verbonden aan een 
wijziging van het tracé van een gasvervoerinstallatie niet vergelijkbaar is met de last verbonden aan een 
wijziging van het tracé van een elektriciteitsleiding. 
 
 A.2.1.  In zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat de desbetreffende situaties wel vergelijkbaar zijn, is de 
Ministerraad van oordeel dat er geen sprake is van een verschil in behandeling. 
 
 Hij merkt op dat, hoewel het eerste en het derde lid van artikel 9 van de Gaswet en van artikel 13 van de 
Elektriciteitswet niet op exact dezelfde wijze zijn geformuleerd, zij toch exact hetzelfde beogen. Wat het tweede 
lid van de desbetreffende bepalingen betreft, stelt hij vast dat een wijziging van de ligging of van het tracé van de 
installaties volgens de Gaswet mogelijk is in « ’s lands belang » en volgens de Elektriciteitswet in het « belang 
der landsverdediging ». Uit het feit dat in de parlementaire voorbereiding van die wetten niets is terug te vinden 
over de precieze draagwijdte van die begrippen, leidt hij af dat niet ervan kan worden uitgegaan dat aan die 
begrippen een verschillende betekenis moet worden toegekend. Er zou met andere woorden geen reden zijn om 
het belang van de landsverdediging zodanig te interpreteren dat het beperkt is tot militaire aspecten. Hij wijst 
ook erop dat niet uit het oog mag worden verloren dat de Elektriciteitswet tot stand is gekomen kort na de Eerste 
Wereldoorlog, die ongetwijfeld de toen geldende opvatting over het algemeen belang heeft mee bepaald. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad verwijst vervolgens naar andere regelgeving betreffende installaties voor 
nutsvoorzieningen. 
 
 Hij verwijst onder meer naar artikel 98, § 3, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven, dat op het vlak van de installaties voor telecommunicatie bepaalt dat 
de overheid het recht heeft om de inrichting of het plan van aanleg van de kabels, bovengrondse lijnen en 
bijbehorende uitrustingen, op kosten van de operator van het betrokken openbaar telecommunicatienet, te doen 
wijzigen naar aanleiding van werken die zij wenst uit te voeren aan het openbaar domein dat zij beheert. Hij 
verwijst ook naar artikel 10 van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en de 
teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie, dat eveneens aan de overheden het 
recht verleent om de inrichting of het plan van aanleg, evenals de daarmede verband houdende werken, op hun 
onderscheidenlijk domein te doen wijzigen. De kosten van die wijzigingen vallen ten laste van de « verdeler », 
wanneer zij worden opgelegd « ofwel om reden van de openbare veiligheid, ofwel tot behoud van het 
natuurschoon, ofwel in het belang van de wegen, waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, ofwel als 
gevolg van een verandering die de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde 
wegen hebben toegebracht ». Hij verwijst ten slotte naar de wet van 17 januari 1938 « tot regeling van het 
gebruik door de openbare besturen, de vereenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare 
diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van 
de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en 
waterleidingen », die van toepassing is op alle diensten van openbaar nut, zij het niet op de installaties 
betreffende het vervoer van elektriciteit, betreffende de telecommunicatie en de kabeltelevisie en betreffende het 
vervoer van gas (waarvoor specifieke wetgeving geldt). Die wet zou wel van toepassing zijn op de installaties 
betreffende de distributie van gas. Volgens die wet heeft de Regering het recht de inrichting of het plan van 
aanleg, evenals de ermee verband houdende werken te wijzigen, wanneer het « belang van ’s lands verdediging » 
zulks vereist, maar de rechtsleer zou aanvaarden dat er dienaangaande geen inhoudelijk onderscheid moet 
worden gemaakt met bepalingen waarin sprake is van « ’s lands belang ». 
 
 A.2.3.  Aangezien er ruimte is voor interpretatie meent de Ministerraad dat de twee in de prejudiciële vraag 
vermelde wetsbepalingen grondwetsconform dienen te worden geïnterpreteerd, meer bepaald in die zin dat de 
begrippen « ’s lands belang » en het « belang der landsverdediging » eenzelfde draagwijdte hebben. 
 
 A.3.  In zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat er wel sprake is van een verschil in behandeling, meent de 
Ministerraad dat dit verschil redelijk is verantwoord. Het vervoer van gas is immers gevaarlijker dan het vervoer 
van elektriciteit, wat bijvoorbeeld blijkt uit het voorhanden zijn van specifieke reglementering betreffende de 
veiligheidsvoorschriften die moeten worden nageleefd bij de oprichting en de exploitatie van installaties voor 
gasvervoer door middel van leidingen en bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van 
vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen (koninklijke besluiten van 11 maart 1966 
en 21 september 1988). Die veiligheidsvoorschriften zouden veel strenger zijn dan die welke gelden voor 
elektriciteitsinstallaties. 
 



 5

 Indien de wetgever werkelijk een verschil in behandeling heeft beoogd, dan gaat de Ministerraad ervan uit 
dat het doel dat met dat verschil werd nagestreefd met veiligheidsaspecten te maken heeft. Vermits gas met de 
grootste omzichtigheid moet worden benaderd, is het volgens de Ministerraad noodzakelijk over de mogelijkheid 
te beschikken om het tracé en de ligging van een gasvervoerinstallatie te wijzigen in alle gevallen van ’s lands 
belang, en dus niet alleen in het belang van de verdediging van het land. Uit het in het geding zijnde verschil in 
behandeling zouden bovendien geen onevenredige gevolgen voortvloeien. 
 
 A.4.1.  De nv « Waterwegen en Zeekanaal » en het Vlaamse Gewest (tussenkomende partijen voor de 
verwijzende rechter) zijn van oordeel dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord, omdat 
de situatie van een exploitant van een elektriciteitsleiding niet vergelijkbaar is met de situatie van een exploitant 
van een gasvervoerinstallatie. 
 
 A.4.2.  De nv « Waterwegen en Zeekanaal » en het Vlaamse Gewest menen dat de aanwezigheid van een 
elektriciteitsleiding aan, op of over iemands eigendom veel minder ingrijpend is dan de aanwezigheid van 
leidingen voor het vervoer van gas in de ondergrond van iemands eigendom. Zij menen dat in de Gaswet terecht 
rekening werd gehouden met die invloed op iemands eigendoms- en genotsrechten. Gasvervoerleidingen, die 
steeds in de ondergrond van iemands domein zijn gelegen, zouden op meer frequente basis in conflict kunnen 
komen met openbare werken van algemeen belang - die het zuiver lokaal belang overstijgen -, dan 
elektriciteitsleidingen, die doorgaans aan een muur of op een steunmast zijn bevestigd. Zij beweren dat grote 
infrastructuurwerken doorgaans niet worden gehinderd door overhangende elektriciteitsleidingen, maar wel door 
leidingen voor het vervoer van gas. Om die reden zouden de exploitanten van gasleidingen niet vergelijkbaar zijn 
met de exploitanten van elektriciteitsleidingen. 
 
 A.4.3.  Volgens hen heeft de wetgever een pertinente maatregel genomen door in het voordeel van de 
houders van een vergunning voor gasvervoer een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut te vestigen voor 
het gebruik van het openbaar of privaat domein dan wel van private erven, waaraan voor de eigenaars of 
rechthebbenden van de bezwaarde erven compenserende rechten zijn verbonden ter maximale vrijwaring van 
hun genotsrechten op het bezwaarde erf. Het is volgens hen dan ook logisch en niet onredelijk dat de houders 
van een dergelijke vergunning, gelet op het enorme voorrecht dat ten aanzien van hen bij wet werd gevestigd, in 
elke situatie die ’s lands belang vereist - en dus niet enkel in het belang van de landsverdediging - hun installaties 
op eigen kosten moeten verplaatsen op bevel van de Koning. Vermits voor de aanleg van een leiding voor het 
vervoer van gas, waarvan het tracé vaak lang is, doorgaans ondergrondse inname is vereist van zowel het privaat 
als het openbaar domein, alsook van private erven, is het volgens hen verantwoord dat in artikel 9, tweede lid, 
van de Gaswet geen onderscheid wordt gemaakt naargelang de leidingen gelegen zijn in openbaar of privaat 
domein, dan wel in private erven. 
 
 A.5.  In zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat het wel gaat om vergelijkbare categorieën van 
rechtsonderhorigen, wijzen de nv « Waterwegen en Zeekanaal » en het Vlaamse Gewest erop dat er objectieve 
verschillen bestaan tussen de gasvervoerinstallaties en de elektriciteitsleidingen. Zij verwijzen daarbij naar het 
arrest nr. 62/2006 van 26 april 2006 van het Hof waarin het verschil in behandeling tussen de eigenaars van 
gasvervoerinstallaties en de eigenaars van gasdistributie-installaties zou zijn aanvaard om reden van de wezenlijk 
verschillende aard van die installaties. Zij menen dat dit argument te dezen des te meer opgaat, vermits er tussen 
gasvervoerinstallaties en elektriciteitsleidingen nog meer objectieve verschillen bestaan. 
 
 A.6.1.  De nv « Total Belgium » en de nv « Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » (verzoekende 
partijen voor de verwijzende rechter) oordelen dat de prejudiciële vraag bevestigend dient te worden 
beantwoord. 
 
 A.6.2.  Zij menen dat, ofschoon een voor leidingen gekozen tracé niet noodzakelijk voor de eeuwigheid 
moet gelden, de houder van een vervoervergunning erop moet kunnen rekenen dat de ligging van zijn 
infrastructuur, die van algemeen nut is verklaard, enige stabiliteit heeft. Een beperking van de mogelijkheid voor 
de overheid om een verplaatsing van de installaties op kosten van de houder van de vervoervergunning te 
vragen, zou dan ook logisch zijn. De kosten die voor de vergunninghouder zijn verbonden aan een 
« uitzonderlijke » verplaatsing, zouden volgens hen dan kunnen worden beschouwd als een compensatie voor de 
voordelen die de houder aan de exploitatie van zijn installatie ontlenen kan. 
 
 A.7.1.  De nv « Total Belgium » en de nv « Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » zijn van oordeel dat 
de houders van een vergunning voor het vervoer van gas en de houders van een vergunning voor het vervoer van 
elektriciteit kennelijk vergelijkbaar zijn, ook al bestaat er tussen beide categorieën een objectief criterium van 
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onderscheid, namelijk de aard van de vervoerde energiebron. De vergelijking dient volgens hen te gebeuren 
tussen gasleidingen en elektriciteitsleidingen, en dus niet tussen gas en elektriciteit. 
 
 A.7.2.  Het is volgens hen niet duidelijk welk doel de wetgever zou hebben nagestreefd bij het invoeren van 
het in het geding zijnde verschil in behandeling. In de parlementaire voorbereiding van de Elektriciteitswet zou 
niets terug te vinden zijn over de bedoeling van de wetgever bij het invoeren van het artikel 13, tweede lid, van 
die wet. Het uitgangspunt lijkt volgens hen te zijn geweest dat er geen onredelijk zware lasten mogen worden 
opgelegd aan de desbetreffende ondernemingen, zodat de verplichting om de kosten van een verplaatsing te 
dragen beperkt diende te blijven tot het uitzonderlijke geval waarin die verplaatsing het « belang der 
landsverdediging » dient. 
 
 Zij wijzen er vervolgens op dat de wetgever tijdens de parlementaire voorbereiding van de Gaswet is 
afgeweken van zijn aanvankelijke bedoeling om inspiratie te zoeken in de Elektriciteitswet. Terwijl in het 
voorontwerp van wet een verplaatsing van het tracé van de gasvervoerinstallaties slechts aan de orde was 
« wanneer het belang van de nationale veiligheid dit vereist », werd in de uiteindelijke ontwerptekst voor de veel 
ruimere mogelijkheid gekozen die op het einde van de rit ook in de wettekst zelf werd opgenomen. In de 
parlementaire voorbereiding is volgens hen echter geen enkele verantwoording terug te vinden voor die 
koerswijziging. Het door de Ministerraad ontwikkelde argument op grond van de veiligheidsrisico’s verbonden 
aan gasleidingen kan volgens hen geen verantwoording vormen, omdat dit argument juist ervoor pleit om de 
leidingen zo weinig mogelijk te verplaatsen. Bovendien zouden niet alle producten die via gasleidingen worden 
vervoerd even onveilig zijn. 
 
 Aangezien er geen verantwoording bestaat voor het bekritiseerde verschil in behandeling, zijn de 
nv « Total Belgium » en de nv « Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » van oordeel dat het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden. 
 
 A.7.3.  De nv « Total Belgium » en de nv « Nationale Maatschappij der Pijpleidingen » zijn het niet eens 
met de stelling van de Ministerraad dat het in artikel 13, tweede lid, van de Elektriciteitswet gebruikte begrip 
« belang der landsverdediging » dezelfde draagwijdte heeft als het in artikel 9, tweede lid, van de Gaswet 
gebruikte begrip « 's lands belang ». Vermits de parlementaire voorbereiding geen enkele aanwijzing bevat in de 
richting van die interpretatie, zouden de desbetreffende begrippen in hun gewone betekenis moeten worden 
geïnterpreteerd. 
 
 Met betrekking tot de stelling van de nv « Waterwegen en Zeekanaal » en het Vlaamse Gewest dat een 
gasvervoerinstallatie een « meer verregaande impact » heeft op iemands eigendom, zien zij niet in hoe dit van 
belang zou kunnen zijn in de voorliggende zaak. De impact op iemands eigendoms- en genotsrechten betreft 
immers private belangen en niet het algemeen belang van het land. Zij oordelen ook dat de vergelijking met het 
arrest nr. 62/2006 van het Hof niet opgaat. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

produkten en andere door middel van leidingen (hierna : de Gaswet), zoals gewijzigd bij 

artikel 8 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het 

fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, bepaalt : 

 

 « De houder van een vervoervergunning heeft het recht alle werken uit te voeren, onder, 
op of boven het openbaar domein, die nodig zijn voor de oprichting, de werking en het 
onderhoud in goede staat van de gasvervoerinstallaties. Deze werken moeten worden 
uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden die in de vervoervergunning zijn vermeld, en met 
inachtneming van alle ter zake geldende wets- en verordeningsbepalingen. 
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 Wanneer 's lands belang het vereist, heeft de Koning het recht de ligging of het tracé van 
de gasvervoerinstallatie en de desbetreffende werken te doen wijzigen. De kosten van deze 
wijzigingen komen ten laste van degene die de gasvervoerinstallatie exploiteert. 
 
 Ditzelfde recht bezitten ook de Staat, de provincie en de gemeente ten aanzien van de 
gasvervoerinstallaties op hun openbaar domein opgericht. De aldus verrichte wijzigingen 
geschieden op kosten van degene die de gasvervoerinstallatie exploiteert, indien zij zijn 
opgelegd hetzij terwille van de openbare veiligheid, hetzij terwille van de vrijwaring van het 
landschapsschoon, hetzij in het belang van een openbare dienst of van de waterlopen, kanalen 
en openbare wegen, hetzij wegens verandering in de toegangen tot de eigendommen gelegen 
langs de openbare weg. In de andere gevallen komen de kosten ten laste van de Staat, de 
provincie of de gemeente; deze laatste kunnen dan een voorafgaande prijsberekening vragen; 
als er onenigheid is over de prijs van de uit te voeren werken, kunnen zij ze zelf uitvoeren ». 
 

 B.1.2.  Artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening (hierna : 

de Elektriciteitswet), zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, bepaalt : 

 

 « De Staat, de provinciën, de gemeenten, de vereenigingen van gemeenten, alsmede de 
vergunninghouders van openbare voorzieningsbedrijven en de houders van 
wegenistoelatingen, hebben het recht boven of onder de plaatsen, banen, paden, waterloopen, 
en kanalen die deel uitmaken van het openbaar domein van den Staat, van de provinciën en 
van de gemeenten, alle werken uit te voeren voor het aanleggen en behoorlijk onderhouden 
der boven- en ondergrondsche lijnen, mits zich te gedragen naar de wetten en de 
verordeningen, alsmede naar de inzonderheid met dit doel, hetzij in bestuursbeslissingen, 
hetzij in de akten van bedrijfsvergunning of wegenistoelating, voorziene bepalingen. 
 
 Wanneer het belang der landsverdediging zulks vereischt, heeft de regeering het recht de 
schikkingen of het plan eener inrichting te wijzigen alsmede de werken daarmede in verband. 
De kosten der werken vallen ten laste der onderneming die de inrichting heeft aangelegd. 
 
 De Staat, de provinciën en de gemeenten hebben, in alle geval, het recht de schikkingen 
of het plan eener inrichting naderhand te laten wijzigen, alsmede de werken daarmede in 
verband. Indien de wijzigingen noodzakelijk zijn, hetzij om reden van openbare veiligheid, 
hetzij om de schoonheid van een landschap te vrijwaren, hetzij in het belang van de wegen, 
waterloopen, kanalen of van een openbaren dienst, hetzij ingevolge wijzigingen door de 
belendende eigenaars toegebracht aan den toegang der eigendommen langs de gevolgde 
wegen, dan vallen de kosten der werken ten laste van de onderneming die de geleiding heeft 
aangelegd : in de overige gevallen, komen zij ten bezware van de overheid die de wijzigingen 
gelast. Deze laatste mag een voorafgaand bestek vragen en, in geval van oneenigheid, zelf tot 
de uitvoering der werken overgaan. 
 
 De gemeenten en vereenigingen van gemeenten zijn tot geen bestuurlijke formaliteit 
gehouden om de electrische geleidingen op haar grondgebied aan te leggen of te 
onderhouden ». 
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 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt of artikel 9, tweede lid, van de Gaswet bestaanbaar 

is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de exploitanten van een 

gasvervoerinstallatie kunnen worden onderworpen aan een koninklijk besluit tot verplaatsing 

van hun installatie in alle mogelijke hypothesen die van ’s lands belang worden verklaard, 

terwijl de exploitanten van een elektriciteitsnet, luidens artikel 13, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet, slechts aan zulk een verplaatsingsbevel kunnen worden onderworpen 

wanneer het belang van de landsverdediging dit vereist. 

 

 B.2.2.  Uit de verwijzingsbeslissing en de motivering ervan blijkt dat het verschil in 

behandeling betrekking heeft op installaties die zijn gelegen onder, op of boven het openbaar 

domein. 

 

 B.3.  Anders dan de Ministerraad beweert, verschilt het in artikel 13, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet vervatte begrip « belang der landsverdediging » van het in artikel 9, tweede 

lid, van de Gaswet vervatte begrip « ’s lands belang ». 

 

 B.4.  In tegenstelling tot wat de Ministerraad, de nv « Waterwegen en Zeekanaal » en het 

Vlaamse Gewest aanvoeren, zijn de exploitanten van een gasvervoerinstallatie gelegen onder, 

op of boven het openbaar domein, ten aanzien van de regeling betreffende de verplichting om 

op eigen kosten over te gaan tot verplaatsing van hun installatie, voldoende vergelijkbaar met 

de exploitanten van een elektriciteitsleiding gelegen onder, op of boven het openbaar domein. 

 

 B.5.1.  De Gaswet strekt ertoe het vervoer van gas dat geschiedt door middel van 

leidingen, te regelen. 

 

 Luidens artikel 3 van die wet zijn de bouw en de exploitatie van elke vervoerinstallatie 

voor gas onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning door 

de minister. Artikel 9, eerste lid, van diezelfde wet verleent de houder van een vergunning het 

recht om, overeenkomstig de voorwaarden die in de vervoervergunning zijn vermeld, en met 

inachtneming van alle ter zake geldende wets- en verordeningsbepalingen, alle werken uit te 

voeren, onder, op of boven het openbaar domein, die nodig zijn voor de oprichting, de 

werking en het onderhoud in goede staat van de gasvervoerinstallaties. Luidens artikel 11 van 

voormelde wet moet het gebruik waartoe het openbaar domein dat gedeeltelijk wordt bezet, is 
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bestemd, worden geëerbiedigd en brengt die bezetting generlei bezitsberoving mee, maar 

vormt zij een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut die elke daad verbiedt welke de 

installatie of de exploitatie ervan kan schaden. 

 

 B.5.2.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever met de wet van 12 april 

1965, onder meer, een einde wilde maken aan de voorheen bestaande situatie die inhield dat 

de ondernemingen die voor hun gasvervoerinstallaties gebruik wensten te maken van het 

openbaar domein van de gemeenten, de provincies en de Staat, van elk van die overheden een 

voorafgaande toelating dienden te verkrijgen : 

 

 « Het bestaande regime betreffende de benuttiging van het openbaar domein door 
gasvervoerinstallaties, geeft aan de overheden, van wie het openbaar domein afhankelijk is 
(Staat, provincie, gemeente) het recht de toelatingen te verlenen voor het gebruik van hun 
domein, behoudens beroep op de Koning. 
 
 Dit regime is sterk uiteenlopend daar elke eigenaar van het openbaar domein de door hem 
goed bevonden bijzondere voorwaarden kan toevoegen aan de gegeven toelatingen. Wat meer 
is, thans dienen er evenveel toelatingen verleend te worden als er eigenaars van de gebruikte 
openbare domeinen zijn. 
 
 Het stelsel vooropgesteld door de wet wijzigt deze toestand, die nadelig is voor een 
rationele exploitatie, gezien de fundamentele onzekerheid van de verleende toelatingen en de 
hoge kosten die gepaard gaan met het verplaatsen van de leidingen soms korten tijd nadat zij 
aangebracht werden. 
 
 Door onderhavige wet zal benuttiging van het openbaar domein afhankelijk zijn van een 
centrale overheid » (Parl. St., Kamer, 1964-1965, nr. 899/1, pp. 9-10). 
 

 Om die reden werd bepaald dat de bouw en de exploitatie van een gasvervoerinstallatie 

onderworpen is aan de voorafgaande toelating van één overheid (artikel 3) en dat de houder 

van zulk een toelating het principiële recht heeft om werken uit te voeren, onder, op of boven 

het openbaar domein van de Staat, de gemeenten en de provincies (artikel 9, eerste lid). 

 

 B.6.1.  Volgens artikel 9, tweede lid, van de Gaswet heeft de Koning, wanneer 's lands 

belang het vereist, het recht de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallatie en de 

desbetreffende werken te doen wijzigen op kosten van degene die de gasvervoerinstallatie 

exploiteert. 
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 Die bepaling kan niet los worden gezien van de in artikel 9, derde lid, van die wet 

vervatte bepaling, volgens welke de Staat, de provincies en de gemeenten, ten aanzien van de 

gasvervoerinstallaties op hun openbaar domein opgericht, het recht hebben de ligging of het 

tracé van die installaties en de desbetreffende werken te doen wijzigen, en dit op kosten van 

degene die die installaties exploiteert, wanneer die wijzigingen zijn opgelegd hetzij ter wille 

van de openbare veiligheid, hetzij ter wille van de vrijwaring van het landschapsschoon, hetzij 

in het belang van een openbare dienst of van de waterlopen, kanalen en openbare wegen, 

hetzij wegens verandering in de toegangen tot de eigendommen gelegen langs de openbare 

weg. In de andere gevallen komen de kosten ten laste van de Staat, de provincie of de 

gemeente. 

 

 B.6.2.  Uit de plaats van de in het tweede en het derde lid van artikel 9 vervatte regels in 

de wet van 12 april 1965 - namelijk onmiddellijk na de regel die de houder van een 

vergunning het recht verleent om werken uit te voeren, onder, op of boven het openbaar 

domein - kan worden afgeleid dat de mogelijkheid voor de desbetreffende overheden om de 

ligging of het tracé van de gasvervoerinstallaties en de desbetreffende werken te doen 

wijzigen op kosten van degene die de installaties exploiteert, door de wetgever werd 

beschouwd als een tegengewicht voor het recht van de houders van een vergunning voor het 

vervoer van gas om gebruik te maken van het openbaar domein van de diverse overheden. 

 

 B.6.3.  Rekening houdend met het algemene doel van de wetgeving waarvan de in het 

geding zijnde bepaling deel uitmaakt, namelijk het vervoer van steeds grotere hoeveelheden 

aardgas en andere voortgebrachte gassen te vergemakkelijken, heeft de wetgever een 

pertinente maatregel genomen door een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut te 

vestigen voor het gebruik van het openbaar domein, waaraan voor de betrokken overheden 

rechten worden verbonden ter vrijwaring van hun eigendomsrechten op het bezwaarde erf. 

 

 B.6.4.  Rekening houdend met het meer specifieke in B.5.2 aangehaalde doel van die 

wetgeving, vermocht de wetgever daarbij van oordeel te zijn dat het, teneinde te kunnen 

voorkomen dat de gemeenten en de provincies het verplaatsen van de installaties gelegen 

onder, op of boven hun openbaar domein zouden eisen zonder dat daar aanvaardbare 

motieven voor aanwezig zijn, noodzakelijk was om de kosten van de verplaatsing slechts ten 

laste te leggen van degene die de installatie exploiteert, in de gevallen van algemeen of 

privaat belang omschreven in artikel 9, derde lid, van de Gaswet. Ofschoon de in die bepaling 
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vervatte opsomming limitatief van aard is, beschikken de desbetreffende overheden, rekening 

houdend met de algemene aard van de erin opgesomde motieven van algemeen belang - meer 

bepaald de openbare veiligheid, de vrijwaring van het landschapsschoon, het belang van een 

openbare dienst of van de waterlopen, kanalen en openbare wegen - niettemin over ruime 

mogelijkheden om de verplaatsing van de installaties op kosten van de exploitant te eisen. 

 

 B.6.5.  De wetgever vermocht eveneens van oordeel te zijn dat het risico dat een 

verplaatsing van leidingen zonder aanvaardbare motieven zou worden geëist, niet in dezelfde 

mate aanwezig is wanneer daartoe wordt beslist door de Koning. Het recht van de Koning om 

de verplaatsing te gelasten van de installaties gelegen onder, op of boven het openbaar domein 

van zowel de gemeenten, de provincies en de Staat staat in verhouding met het feit dat slechts 

één voorafgaande toelating is vereist voor het gebruik van het openbaar domein van de 

diverse overheden. De maatregel die inhoudt dat de Koning een verplaatsing op kosten van de 

exploitant kan vragen telkens wanneer Hij van oordeel is dat « ’s lands belang » het vereist, is 

pertinent ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 B.7.  Artikel 13 van de Elektriciteitswet is op gelijksoortige uitgangspunten gebaseerd. 

 

 De memorie van toelichting bij het wetsontwerp vermeldt dienaangaande het volgende : 

 

 « Thans, wanneer een door de gemeente in regie geëxploiteerde of geconcedeerde 
verdeelingsonderneming den openbaren weg buiten het gebied dat zij geroepen is te bedienen 
dient te benutten, evenals wanneer welke andere verdeelingsonderneming ook zich in het 
geval bevindt den openbaren weg te moeten benutten, dan dient zij zich te voorzien van eene 
machtiging bij de verschillende autoriteiten van wie de wegen, die de geleidingen dienen te 
gebruiken, afhankelijk zijn. Indien zij tegelijk de Staatswegen, de Provinciewegen en de 
wegen van vele gemeenten benutten, dan kan het getal vereischte machtigingen aanmerkelijk 
groot worden. […] 
 
 Het is onnoodig een bijzonderen nadruk te leggen op de bezwaren van een dergelijken 
toestand. Om daarin te verhelpen, bepaalt het wetsontwerp in zijn artikel 2 dat : zoowel voor 
hun eigen behoeften als voor de toelatingen voor de wegen of de concessies van 
verdeelingsondernemingen, die zij, krachtens de nieuwe wet zullen verleenen, zullen de Staat, 
de Provincies en de Gemeenten het recht hebben electrische energie door particulieren of door 
vennootschappen te vervoeren en te verdeelen, of te laten vervoeren en te laten verdeelen door 
middel van geleidingen benuttende de openbare wegen, die van hun respectief grondgebied 
deeluitmaken of niet. Daaruit volgt dat voor het aanleggen en het exploiteeren eener 
electrische lijn de particuliere ondernemingen in het vervolg slechts één toelating voor de 
wegen zullen noodig hebben, welke ook de wegen zijn door hen benut » (Parl. St., Kamer, 
1922-1923, nr. 393, pp. 2-3). 
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 Met betrekking tot het recht van de overheid om een verplaatsing van de leidingen op 

kosten van de exploitant te vragen, stelde een senator : 

 

 « Ik denk dat we, in die aangelegenheid, niet mogen vergeten dat er nooit sprake van mag 
zijn het openbaar domein waarop de concessiehouder of vervoerder gewoon het recht van 
overgang heeft, te vervreemden. Die toestemming mag voor de begunstigde geen recht van 
eigendom in de zin van privé-eigendom zijn, dat niet kan worden aangetast of verstoord 
zonder een vergoeding verschuldigd te zijn. 
 
 […] 
 
 Wanneer de gemeente een wegconcessie verleende, kende zij een voordeel toe dat 
vroeger in essentie onzeker was. Tegen die onzekerheid heeft de wetgever, in een nieuwe wet, 
de concessiehouders of de maatschappijen die elektriciteit vervoeren, willen beschermen, 
door ze te behoeden voor alle mogelijke tergende maatregelen vanwege de gemeentelijke of 
provinciale overheid. Het staat dus vast dat een stabiel recht van overgang wordt toegekend. 
Ten aanzien van de regeling voor het uitoefenen van dat recht, moet echter, teneinde de 
overheid te respecteren, die laatste de wijze waarop dat recht zal worden uitgeoefend, 
absoluut kunnen reglementeren. Indien, om een reden van openbaar nut, een pyloon of een 
paal moet worden verplaatst, moet de concessiehouder op voorhand weten dat hij ertoe kan 
worden verplicht die verplaatsing op zijn kosten uit te voeren. Het is evident dat, wanneer een 
gemeente of een provincie een maatschappij die concessiehouder is of gewoon stroom 
vervoert, zou verplichten een hele lijn onder volkomen tergende voorwaarden te wijzigen […] 
nog steeds een beroep zou kunnen worden gedaan op de hogere overheden, die kunnen 
optreden wanneer het algemeen belang wordt geschaad » (Hand., Senaat, 11 december 1924, 
p. 238) (eigen vertaling). 
 

 B.8.1.  Niettemin verschilt de in artikel 13, tweede lid, van de Elektriciteitswet vervatte 

regel van die vervat in artikel 9, tweede lid, van de Gaswet, in die zin dat de Regering volgens 

de eerste regel een verplaatsing van de leidingen op kosten van de exploitant kan bevelen 

wanneer het belang der landsverdediging dit vereist, terwijl de Koning dit volgens de tweede 

regel kan wanneer ’s lands belang dit vereist. 

 

 B.8.2.  De in artikel 13, tweede lid, van de Electriciteitswet vervatte regel dient weliswaar 

te worden gelezen in samenhang met die vervat in het derde lid van die bepaling, volgens 

welke de Staat, de provinciën en de gemeenten het recht hebben om op kosten van de 

exploitant een verplaatsing van de leidingen die op hun eigen openbaar domein zijn gelegen te 

eisen wanneer dat kan worden verantwoord door de erin opgesomde motieven van algemeen 

en privaat belang - die identiek zijn met de in artikel 9, derde lid, van de Gaswet opgesomde 

aspecten -, wat met zich meebrengt dat ook in andere gevallen dan het geval waarin het 
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belang van de landsverdediging het vereist, tot een dergelijke verplaatsing kan worden 

besloten, zij het dan door de onderscheiden overheden met betrekking tot hun eigen openbaar 

domein. Dat verhindert nochtans niet dat de in het geding zijnde bepaling een verschil in 

behandeling in het leven roept tussen de exploitanten van leidingen gelegen onder, op of 

boven het openbaar domein, naargelang het gaat om elektriciteitsleidingen, dan wel 

gasvervoerleidingen : de exploitanten van een gasvervoerleiding kunnen immers in een ruimer 

aantal gevallen dan de exploitanten van een elektriciteitsleiding door de uitvoerende macht 

worden verplicht om op hun kosten hun leiding gelegen onder, op of boven het openbaar 

domein - ongeacht de overheid aan wie dat domein toebehoort - te verplaatsen. 

 

 B.9.  Rekening houdend met de wezenlijk verschillende aard van de leidingen, en meer 

bepaald met de verschillende impact ervan op het openbaar domein en met de verschillen op 

het vlak van de veiligheidsaspecten verbonden aan de leidingen - veiligheidsaspecten die voor 

gasleidingen, meer dan voor elektriciteitsleidingen, een performant en gecoördineerd 

overheidsoptreden noodzaken -, is het verschil in behandeling, zonder te zijn opgelegd door 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet zonder redelijke verantwoording. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 9, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige produkten en andere door middel van leidingen schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 6 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4816 

 
 

Arrest nr. 111/2010 
van 14 oktober 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 103 (oud) en 113 van de wet van 14 juli 

1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 

gesteld door de Correctionele Rechtbank te Charleroi. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en J. Spreutels, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 18 november 2009 in zake het openbaar ministerie tegen « Ryanair Ltd », 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 november 2009, heeft de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 1.  « Schendt het (vroegere) artikel 103 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument de artikelen 12 en 14 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, doordat het niet op precieze, duidelijke en voorspelbare wijze bepaalt 
wanneer iemand te kwader trouw handelt, en dus niet op precieze, duidelijke en voorspelbare 
wijze bepaalt wanneer een inbreuk op de bepalingen die door het (vroegere) artikel 103 van 
de voormelde wet worden beoogd, strafrechtelijk wordt bestraft ? »; 
 
 2.  « Schendt het (vroegere) artikel 103 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument de artikelen 12 en 14 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, doordat het (vroegere) artikel 103 van de voormelde wet voorziet in een 
strafsanctie voor een inbreuk op het (vroegere) artikel 94 van die wet, terwijl dat laatste niet 
duidelijk en precies bepaalt welke daden verboden zijn ? »; 
 
 3.  « Schendt artikel 113 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en 
de voorlichting en bescherming van de consument het gelijkheidsbeginsel (artikelen 10 en 11 
van de Grondwet), in samenhang gelezen met de artikelen 6.1 en 6.2 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, doordat het niet voorziet in de waarborgen die zijn 
bepaald in de wet op het politieambt wanneer de bevoegde inspecteurs die daartoe door de 
minister zijn aangesteld, overgaan tot het opstellen van processen-verbaal, terwijl die 
waarborgen, die zijn afgeleid uit de wet op het politieambt en meer bepaald uit de artikelen 1, 
44/6 en 44/11, wel gelden voor de federale, de lokale, de spoorweg- en de 
scheepvaartpolitie ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vennootschap naar Iers recht « Ryanair Ltd », die keuze van woonplaats doet te 
1000 Brussel, Havenlaan 86C; 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 De vennootschap naar Iers recht « Ryanair Ltd » en de Ministerraad hebben memories 
van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 september 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. W. Timmermans tevens loco Mr. P. Maeyaert, en Mr. G. Regout, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de vennootschap naar Iers recht « Ryanair Ltd »; 
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 .  Mr. E. Balate, advocaat bij de balie te Bergen, en Mr. M. Roosen, advocaat bij de balie 
te Brussel, voor de Ministerraad en voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Correctionele Rechtbank te Charleroi wordt een strafvordering aanhangig gemaakt tegen de 
vennootschap « Ryanair », die met name ervan wordt beticht herhaaldelijk verschillende bepalingen te hebben 
overtreden van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van 
de consument. 
 
 De verwijzende rechter acht het noodzakelijk de voormelde prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.1.1.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, wijst de Ministerraad erop dat alleen de verwijzing naar het 
begrip « kwade trouw », die vervat is in de in het geding zijnde bepaling, de vraag aan het Hof lijkt te 
verantwoorden. 
 
 Wanneer de rechtspraak van het Hof betreffende het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel op die bepaling 
wordt toegepast, blijkt dat de beoogde handelwijzen voldoende zijn omschreven en dat alleen de ernst van de 
tekortkoming een probleem oplevert. Immers, ook al kan kwade trouw leiden tot een andere beoordeling van de 
inbreuk, toch is zij geen bepalend criterium voor de aard van de handelwijze, maar wel voor de intentie waardoor 
ze wordt gekenmerkt. Het bewijs van dat moreel bestanddeel komt aan de procureur des Konings toe.  
 
 A.1.2.  Het begrip « kwade trouw » is een vaststaand begrip in strafzaken en bij de toepassing die de rechter 
ervan moet maken, wordt rekening gehouden met de voorzienbaarheid die een strafbaar feit moet kenmerken. 
Overigens kent het Belgisch strafrecht geen misdrijf zonder moreel bestanddeel, wat beantwoordt aan de 
vereisten van artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
 
 In een principieel arrest van 19 oktober 1983 heeft het Hof van Cassatie overigens geoordeeld dat de 
persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de eerlijke handelsgebruiken 
manifest te kwader trouw was. De hoven en rechtbanken passen dat begrip zonder noemenswaardige problemen 
toe. 
 
 Overigens heeft het ongunstige advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State geen betrekking op 
de voorzienbaarheid van het begrip « kwade trouw ». De rechtspraak van het Hof met betrekking tot de 
begrippen « openbare orde » of « goede zeden » is te dezen niet pertinent. Er dient daarentegen rekening te 
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worden gehouden met de rechtspraak van het Hof waarbij werd geoordeeld dat strafbaarstellingen die verwijzen 
naar een gebruik dat op betekenisvolle wijze in het nadeel is van de vermogensbelangen van een vennootschap 
of van haar schuldeisers of vennoten, voldoende voorzienbaar zijn. Het is immers de mate waarin men zich 
bewust is van de schending van de norm, die in casu in het geding is.  
 
 Ten slotte kunnen de meningsverschillen binnen de rechtsleer en de rechtspraak het voorzienbare karakter 
van de norm niet ontkrachten. In dat verband stelt de Ministerraad niet dat de in het geding zijnde bepaling een 
kwaadwillig of bedrieglijk opzet vereist, maar wel een uitdrukkelijke wil om de wet te overtreden. 
 
 A.2.1.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, is de Ministerraad van mening dat zij niet meer de intentie 
betreft waarmee de norm werd overtreden, maar wel de onvoldoende precieze inhoud van de geschonden norm 
zelf. 
 
 De in het geding zijnde bepaling is de algemene gedragsnorm die voor een verkoper geldt. Zij verwijst naar 
een tweevoudig begrip, namelijk dat van de eerlijke handelsgebruiken en dat van het belang van de 
consumenten. Die bepaling, in de versie waarnaar de prejudiciële vraag verwijst, werd niettemin opgeheven en 
vervangen bij artikel 94/1 van de in het geding zijnde wet. De oneerlijke handelspraktijken worden uitvoerig erin 
gedefinieerd.  
 
 A.2.2.  Het begrip « oneerlijkheid » wordt op vaststaande wijze door de hoven en rechtbanken 
geïnterpreteerd. Het verwijst naar een geheel van gebruikelijke gedragingen die als uitgangspunt kunnen dienen 
om te beoordelen of de betrokken handelspraktijk strafbaar kan worden gesteld.  
 
 Zelfs in de veronderstelling dat de richtlijn 2005/29/EG « betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt » overgaat tot een volledige harmonisatie, dient te 
worden vastgesteld dat die richtlijn hoe dan ook zelf bepalingen bevat die voor interpretatie vatbaar zijn, zoals 
die welke betrekking hebben op ongepaste beïnvloeding of professionele toewijding. 
 
 A.3.1.  Wat de derde prejudiciële vraag betreft, is het niet betwistbaar dat de wet op het politieambt de 
overblijvende categorie van de agenten van de gerechtelijke politie, die worden beschouwd als ambtenaren die 
opdrachten van gerechtelijke politie uitoefenen zonder de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie te 
hebben, in aanmerking heeft genomen. 
 
 De ambtenaren van de bijzondere inspectiediensten zijn geen officieren van gerechtelijke politie, maar 
beschikken over een bevoegdheid van gerechtelijke politie, met name om processen-verbaal op te stellen die 
bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, een bevoegdheid die zij onder het toezicht van de 
procureur-generaal uitoefenen. 
 
 Het « Comité P » heeft overigens geoordeeld dat die ambtenaren aan zijn toezicht konden worden 
onderworpen. In termen van bescherming van de burger, creëert het onderscheid tussen de officieren van 
gerechtelijke politie en die ambtenaren bijgevolg geen enkele discriminatie. 
 
 Bovendien is het verschil in behandeling gegrond op objectieve en redelijk verantwoorde criteria. De 
aangestelde ambtenaren leggen de eed af die is bepaald in artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 
en zijn verplicht hun hiërarchische meerdere op de hoogte te stellen van elke onwettigheid of onregelmatigheid 
waarvan zij kennis hebben. 
 
 De handelingen van gerechtelijke politie die door de aangestelde ambtenaren worden verricht, zijn dit 
binnen het strikte kader van de in het geding zijnde bepaling, die geen aantasting vormt van de bescherming van 
de individuele rechten en vrijheden. Het door de wetgever nagestreefde doel bestaat erin een beroep te kunnen 
doen op ambtenaren die de specifieke materie van de handelspraktijken en van het consumentenrecht kennen. 
 
 De bijzondere bewijskracht die aan hun vaststellingen is verbonden, wordt verantwoord door het specifieke 
karakter van de onderzochte inbreuken, rekening houdend met de moeilijkheid om aan de hand van de gewone 
bewijsmiddelen het plegen van bepaalde misdrijven te bewijzen. Bovendien heeft die bewijskracht enkel 
betrekking op de materiële elementen van de inbreuk en is ze uitsluitend verbonden aan de persoonlijke 
vaststellingen van de ambtenaar. De wetgever neemt zodoende de vereisten van het arrest nr. 40/2000 van het 
Hof in acht. Ten slotte blijft de wetgever bevoegd om te oordelen dat, in bepaalde gevallen, de processen-verbaal 
meer zijn dan een loutere inlichting, zoals blijkt uit de artikelen 154 en 189 van het Wetboek van strafvordering. 
 



 5

 De Ministerraad onderstreept niettemin dat de prejudiciële vraag niet rechtstreeks betrekking heeft op dat 
verschil in behandeling, maar op die welke voortvloeien uit de niet-toepassing van de waarborgen die vervat zijn 
in de wet op het politieambt. 
 
 De aangestelde ambtenaren zijn overigens onderworpen aan de bepalingen van de wet tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en mogen bijgevolg de door hen verkregen inlichtingen niet afwenden van de 
doeleinden ervan. Die waarborg is vergelijkbaar met die waarin de wet op het politieambt voorziet. Het is juist 
dat, in tegenstelling tot een aangestelde ambtenaar, een politieambtenaar die artikel 44/1 van de wet op het 
politieambt zou schenden, zich blootstelt aan strafsancties. Niettemin wordt dat verschil in behandeling 
getemperd door het feit dat de aangestelde ambtenaren zijn onderworpen aan het toezicht van de 
procureur-generaal en van hun hiërarchische meerdere. Overigens is artikel 241 van het Strafwetboek op hen van 
toepassing. 
 
 A.3.2.  Het Hof heeft reeds de bevoegdheden van de door de Minister aangestelde ambtenaren toelaatbaar 
geacht, onder meer op het vlak van minnelijke schikking in strafzaken. Overigens heeft het Hof zich 
uitgesproken over de grondwettigheid van de verschillen die kunnen worden vastgesteld tussen de verschillende 
regelingen inzake vervolging en, in het bijzonder, over de regeling die eigen is aan de douane- en 
accijnswetgeving, en heeft het de gegrondheid van dat systeem erkend. 
 
 Die rechtspraak werd onlangs toegepast door het Hof van Beroep te Luik, in een arrest van 8 juni 2009, 
waarbij het weigerde aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen op grond van het feit dat de specifieke 
vervolgingsregeling die door de wetgever was vastgesteld, klaarblijkelijk geen discriminerende gevolgen had. 
 
 A.3.3.  Zelfs indien een onregelmatigheid zou worden vastgesteld die is afgeleid uit een handeling van een 
aangestelde ambtenaar, zou ten slotte de rechtspraak van het Hof van Cassatie moeten worden toegepast, volgens 
welke bewijzen die op onrechtmatige wijze zijn verkregen, niet noodzakelijk worden geweerd. 
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.4.1.  De Vlaamse Regering onderzoekt enkel de derde prejudiciële vraag. Zij neemt hoofdzakelijk de 
argumenten over die door de Ministerraad zijn uiteengezet. Zij wijst bovendien erop dat de gemeenschappen en 
de gewesten aan hun beëdigde ambtenaren de hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie kunnen 
toekennen. Zij zijn eveneens bevoegd om de bewijskracht van de processen-verbaal die deze ambtenaren kunnen 
opstellen, te regelen en om de gevallen te bepalen waarin een huiszoeking kan plaatsvinden. 
 
 Het is nauwelijks denkbaar dat de bijzondere wetgever aan de gemeenschappen en de gewesten 
bevoegdheden inzake strafvordering heeft toegekend zonder erop toe te zien dat die bevoegdheden, in 
samenhang gelezen met de bepalingen van het Wetboek van strafvordering en met de rechten die zijn verankerd 
in titel II van de Grondwet en in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zouden volstaan om de 
strafvordering op een grondwetsconforme wijze uit te voeren. 
 
 A.4.2.  Overigens zijn de gemeenschaps- of gewestwetgevers niet bevoegd om de artikelen 44/6 en 44/11 
van de wet op het politieambt van toepassing te verklaren op de ambtenaren aan wie zij de hoedanigheid van 
agent van gerechtelijke politie toekennen. Die bepalingen kunnen derhalve niet worden toegepast op de agenten 
van gerechtelijke politie, met inbegrip van die welke niet expliciet in de wet zelf zijn vermeld. 
 
 
 Standpunt van Ryanair Ltd 
 
 A.5.1.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, dient te worden opgemerkt dat de in het geding zijnde 
bepaling in strafsancties voorziet in geval van inbreuken die te kwader trouw zijn gepleegd. Het begrip « kwade 
trouw » is echter uiterst vaag en algemeen, en voldoet dus niet aan de vereisten van voorzienbaarheid van de 
strafwet. Het kent de rechter in feite een echte bevoegdheid tot strafbaarstelling toe.  
 
 Dat was overigens de mening van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Ondanks haar 
opmerkingen heeft de wetgever het niet nodig geacht dat begrip te vervangen door een transparanter begrip of 
het nader te omschrijven. 
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 Het Hof heeft overigens reeds geoordeeld dat de begrippen « openbare orde » en « goede zeden » op zich 
geen strafbaar feit kunnen definiëren en dat de onduidelijkheid van bepaalde termen, zoals het begrip 
« problematisch gebruik », een schending van het wettigheidheidsbeginsel kan teweegbrengen. 
 
 A.5.2.  De rechtspraak kan het gebrek aan voorzienbaarheid van de strafwet niet verhelpen Overigens kan 
de rechtspraak betreffende het begrip « kwade trouw » sowieso niet de nodige precisering, duidelijkheid en 
voorspelbaarheid aanreiken. De vraag of kwade trouw een algemeen of een bijzonder opzet impliceert, is aldus 
controversieel binnen de rechtspraak. 
 
 A.5.3.  De regels die gelden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten wijzen eveneens op de 
lacunes van de in het geding zijnde bepaling. Het Benelux-Verdrag gebruikt immers het begrip « kwade trouw » 
wanneer een overtreder burgerlijk dient te worden gestraft. De wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing 
van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten maakt daarentegen gebruik van het begrip 
« kwaadwillig of bedrieglijk opzet » - dat wil zeggen een bijzonder opzet -, voor de strafbaarstelling van dat type 
van gedragingen. 
 
 A.6.1.  Wat de tweede prejudiciële vraag betreft, wordt het begrip « eerlijke handelsgebruiken » niet 
duidelijk gedefinieerd. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft overigens gewezen op de vage en 
algemene criteria waarop artikel 94 van de in geding zijnde wet was gegrond. Bovendien heeft de wetgever 
aangenomen dat kwalijke praktijken die buiten het toepassingsgebied van de in het geding zijnde wet vallen, het 
voorwerp konden zijn van het algemene verbodssysteem dat door de in het geding zijnde bepaling wordt 
opgelegd. 
 
 Het is juist dat de wetgever heeft geprobeerd de betekenis te verduidelijken die moet worden gegeven aan 
artikel 94 van de in het geding zijnde wet, naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn 2005/29/EG, die 
ertoe strekt van de regelgeving betreffende de oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 
consumenten te harmoniseren. Het nieuwe artikel 94/5, § 1, van de in het geding zijnde wet werkt echter in geen 
enkel opzicht het gebrek aan voorzienbaarheid van de vroegere bepaling weg. Immers, ook al worden bepaalde 
oneerlijke handelspraktijken opgesomd in de artikelen 94/6 tot 94/11 van de in het geding zijnde wet, toch is die 
lijst niet exhaustief. Bovendien wordt het begrip « oneerlijke handelspraktijken » nog steeds niet door de wet 
gedefinieerd. 
 
 Bovendien wordt een schending van artikel 94/3, dat de tegenhanger is van artikel 94/5 wat de relatie 
tussen handelaars betreft, niet strafrechtelijk bestraft. Door toe te staan dat een schending van dit artikel 94/3 niet 
het voorwerp kan uitmaken van een strafsanctie, heeft de wetgever impliciet toegegeven dat dit artikel niet 
voldoende duidelijk, precies en voorspelbaar was. 
 
 A.6.2.  Daaruit volgt dat het begrip « eerlijke handelsgebruiken », ook al is het aannemelijk binnen het 
burgerlijk recht, op zich niet de definitie van een strafbaar feit kan vormen, zonder rechtsonzekerheid te creëren. 
 
 A.7.1.  Wat de derde prejudiciële vraag betreft, kent de in het geding zijnde bepaling de door de Minister 
aangestelde ambtenaren de bevoegdheid toe om de inbreuken op de in het geding zijnde wet op te sporen en vast 
te stellen. Die ambtenaren vallen echter niet onder de wet op het politieambt. Dat heeft tot gevolg dat hun 
processen-verbaal niet de waarborgen zullen bevatten van de klassieke processen-verbaal die worden opgesteld 
door politieagenten die zijn onderworpen aan de wet op het politieambt. 
 
 A.7.2.  In die wet wordt verwezen naar de bestaande algemene rechtsbeginselen ter bescherming van de 
individuele rechten en vrijheden, maar ook naar de waarborgen die zijn vervat in de artikelen 28bis, 28ter, 55 en 
56 van het Wetboek van strafvordering. Die artikelen beogen de wettigheid en de loyauteit van het opsporen van 
inlichtingen. Het zwijgrecht valt eveneens binnen het toepassingsgebied van die waarborgen. 
 
 De in het geding zijnde wetgeving bevat echter niet zulke waarborgen. De persoon die door de aangestelde 
ambtenaren wordt geverbaliseerd, zal bijgevolg niet het toezicht van de procureur des Konings genieten die in 
het kader van zijn opsporingsopdracht toeziet op de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyauteit waarmee 
de bewijzen worden verzameld. Dat verschil is des te meer uitgesproken wanneer men rekening houdt met het 
feit dat de processen-verbaal die door die ambtenaren worden opgesteld, bewijskracht hebben tot het tegendeel is 
bewezen, terwijl de processen-verbaal die worden opgesteld door politie-inspecteurs die aan de wet op het 
politieambt zijn onderworpen, minder bewijskracht hebben. 
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 A.7.3.  De personen tegen wie een onderzoek wegens de schending van de in het geding zijnde wet wordt 
gevoerd door ambtenaren die door de Minister zijn aangesteld, en de personen tegen wie zulk een onderzoek 
wordt gevoerd door politieagenten, bevinden zich in een vergelijkbare situatie. Overigens maakt het feit dat de 
door de Minister aangestelde ambtenaren zijn onderworpen aan het toezicht van het « Comité P », zoals wordt 
onderstreept door de Ministerraad en door de Vlaamse Regering, de stelling van vergelijkbaarheid van de 
situaties aannemelijk. 
 
 A.7.4.  Wat het doel van de wetgever betreft, dient te worden verwezen naar de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 4 juli 1962 om een spoor daarvan terug te vinden. Het gaat erom de opsporing en 
de vaststelling van inbreuken toe te vertrouwen aan de personen die technisch gezien het best voorbereid lijken 
op die taak. 
 
 De wetgever rechtvaardigt op die manier de bevoegdheid van de aangestelde ambtenaren om 
processen-verbaal op te stellen. Hij verantwoordt echter niet waarom hij aan hun processen-verbaal een grotere 
bewijskracht toekent. Die bewijskracht kan zeker niet worden verantwoord in het geval waarin de bekeurde niet 
de waarborgen geniet die aan de beklaagde worden toegekend in het gemeen recht van de strafprocedure.  
 
 A.7.5.  Wat de evenredigheid van de maatregel betreft, is het niet redelijkerwijze verantwoord de 
waarborgen vastgelegd in de wet op het politieambt op te offeren teneinde een onderzoek te laten voeren door 
personen die technisch gezien het best voorbereid lijken op die taak en wier processen-verbaal bewijskracht 
hebben tot het tegendeel is bewezen. Er bestaan immers alternatieven die even doeltreffend zijn als de in het 
geding zijnde bepaling om het nagestreefde doel te bereiken, zonder dat zij noodzakelijkerwijs voor het 
betrokken individu dezelfde ongunstige gevolgen hebben. 
 
 Noch de verplichting die deze gemandateerde ambtenaren hebben om de eed af te leggen, noch de 
toepassing, op hen, van artikel 29 van het Wetboek van strafvordering, kan het ontbreken van de waarborgen 
waarin de wet op het politieambt voorziet, verhelpen. 
 
 Overigens zijn de arresten waarop de Ministerraad en de Vlaamse Regering zich in hun memorie baseren, 
te dezen niet pertinent. Dat geldt voor het arrest nr. 13/95, dat betrekking had op personen die zich in een 
gunstigere situatie bevonden door het feit dat de inbreuk was vastgesteld door ambtenaren die door de Minister 
waren aangesteld.  
 
 Dat geldt eveneens voor de arresten nrs. 40/2000 en 16/2001, die werden gewezen met betrekking tot de 
douane- en accijnswetgeving. Die wetgeving verschilt echter fundamenteel van de in het geding zijnde wet. 
 
 Enerzijds kent de in het geding zijnde bepaling de bekeurde verdachten niet dezelfde waarborgen toe als de 
douane- en accijnswetgeving. Zo moeten de processen-verbaal in die aangelegenheid door minstens twee daartoe 
bevoegde personen worden opgemaakt, verplichte vermeldingen bevatten en aan bepaalde personen worden 
meegedeeld, waaronder de verdachte. 
 
 Anderzijds is het vaststellen van inbreuken op de douane- en accijnswetgeving in de praktijk moeilijk, gelet 
op het specifieke karakter van de betrokken inbreuken. Zulk een redenering kan niet worden overgenomen voor 
de materie van de handelspraktijken. 
 
 Ten slotte diende het Hof de douane- en accijnswetgeving niet te onderzoeken in het licht van de 
waarborgen die vervat zijn in de wet op het politieambt. 
 
 Wat het arrest van het Hof van Beroep te Luik van 8 juni 2009 betreft, dient te worden onderstreept dat het 
betrekking had op processen-verbaal die waren opgesteld krachtens de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van 
bedrog met de kilometerstand van voertuigen. In tegenstelling tot de in het geding zijnde wet, wordt een afschrift 
van de krachtens die wet opgestelde processen-verbaal aan de bekeurde toegezonden. 
 
 A.8.1.  In haar memorie van antwoord betwist Ryanair ten slotte de ontvankelijkheid van de tussenkomst 
van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
 Artikel 85 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof vermeldt immers noch het Vlaamse Gewest, 
noch de Vlaamse Gemeenschap als zijnde gemachtigd om een memorie in te dienen met betrekking tot de 
prejudiciële vragen die door de hoven en rechtbanken worden gesteld. Bovendien wijst niets erop dat de 
memorie in tussenkomst werd ingediend op grond van een beslissing van de Vlaamse Regering. Overigens is een 
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gedeelte van de memorie in tussenkomst in het Frans opgesteld, zonder vertaling in het Nederlands, met 
overtreding van artikel 62, 2°, van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof. 
 
 A.8.2.  In ondergeschikte orde dient te worden vastgesteld dat het argument dat is afgeleid uit de 
bevoegdheidverdelende regels ertoe strekt een bevestigend antwoord op de prejudiciële vraag elk gevolg te 
ontnemen. Het komt echter de verwijzende rechter toe na te gaan of het antwoord op de vraag die hij stelt, 
onontbeerlijk is voor de oplossing van het geschil. 
 
 In elk geval kan het feit dat de gewesten en de gemeenschappen de hoedanigheid van agent of officier van 
gerechtelijke politie kunnen toekennen, de uitoefening van hun ambt niet onttrekken aan discriminatie.   
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

vóór de wijziging ervan bij de wet van 5 juni 2007, bepaalt artikel 103 van de wet van 14 juli 

1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, die 

werd opgeheven bij de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming : 

 

 « Met geldboete van 500 tot 20 000 frank worden gestraft, zij die te kwader trouw de 
bepalingen van deze wet overtreden, met uitzondering van die welke bedoeld zijn in de 
artikelen 102, 104 en 105 en met uitzondering van de inbreuken bedoeld in de artikelen 30, 93 en 
97 ». 
 

 B.1.2.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

vóór de wijziging ervan bij de wet van 5 juni 2007, bepaalt artikel 94 van de voormelde wet 

van 14 juli 1991 : 

 

 « Verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een 
verkoper de belangen van een of meer consumenten schaadt of kan schaden ». 
 

 B.1.3.  Zoals het van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende geschil, 

bepaalt artikel 113 van de voormelde wet van 14 juli 1991 : 

 

 « § 1.  Onverminderd de plichten van de officieren van de gerechtelijke politie, zijn de 
door de Minister aangestelde ambtenaren bevoegd om de in de artikelen 102 tot 105 vermelde 
inbreuken op te sporen en vast te stellen. De processen-verbaal welke door die ambtenaren 
worden opgesteld, hebben bewijskracht tot het tegendeel is bewezen. 
 
 § 2.  In de uitoefening van hun ambt mogen de in § 1 bedoelde ambtenaren :  
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 1.  tijdens de gewone openings- of werkuren binnentreden in de werkplaatsen, gebouwen, 
belendende binnenplaatsen en besloten ruimten waar zij voor het vervullen van hun opdracht 
toegang moeten hebben; 
 
 2.  alle dienstige vaststellingen doen, zich op eerste vordering ter plaatse de documenten, 
stukken of boeken die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, doen 
voorleggen en daarvan afschrift nemen; 
 
 3.  tegen ontvangstbewijs, beslag leggen op de onder punt 2 opgesomde documenten, 
noodzakelijk voor het bewijs van een inbreuk of om de mededaders of medeplichtigen van de 
overtreders op te sporen; 
 
 4.  monsters nemen op de wijze en onder de voorwaarden door de Koning bepaald; 
 
 5.  indien zij redenen hebben te geloven aan het bestaan van een inbreuk, in bewoonde 
lokalen binnentreden met voorafgaande machtiging van de rechter bij de politierechtbank; de 
bezoeken in bewoonde lokalen moeten tussen acht en achttien uur en door minstens twee 
ambtenaren gezamenlijk geschieden. 
 
 § 3.  In de uitoefening van hun ambt kunnen de in § 1 bedoelde ambtenaren de bijstand 
van de gemeentepolitie of van de rijkswacht vorderen. 
 
 § 4.  De gemachtigde ambtenaren oefenen de hun door dit artikel verleende 
bevoegdheden uit onder het toezicht van de procureur-generaal, onverminderd hun 
ondergeschiktheid aan hun meerderen in het bestuur. 
 
 § 5.  De inbreuken bedoeld in artikel 102, tweede lid, kunnen worden opgespoord en 
vastgesteld zowel door de ambtenaren bedoeld in § 1 als door die bedoeld in artikel 11 van de 
wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op 
het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten. 
 
 § 6.  Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 101, wordt het in § 1 bedoeld proces-
verbaal aan de procureur des Konings pas toegezonden, wanneer aan de waarschuwing geen 
gevolg is gegeven. Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 116, wordt het proces-
verbaal aan de procureur des Konings pas toegezonden, wanneer de overtreder niet op het 
voorstel tot minnelijke schikking is ingegaan ». 
 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de memorie van de Vlaamse Regering  

 

 B.2.1.  De vennootschap Ryanair betwist de ontvankelijkheid van de memorie in 

tussenkomst ingediend door « de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, 

vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering », op grond van het feit dat enkel de Vlaamse 

Regering, en niet de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, memories kan indienen. 
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 Het is juist dat in het stelsel van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, zoals blijkt uit artikel 85, eerste lid, ervan, wat de Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten betreft, niet de daarmee overeenstemmende rechtspersonen 

voor het Hof tussenkomen, maar uitsluitend de in de bijzondere wet daartoe aangewezen 

organen, te weten respectievelijk de Ministerraad, de onderscheiden Regeringen en de 

voorzitters van de wetgevende vergaderingen. 

 

 Al verklaart de Vlaamse Regering in de aanhef van haar memorie in tussenkomst op te 

treden als vertegenwoordigend orgaan van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse 

Gewest, toch blijkt dat die memorie werd opgemaakt en ingediend uitsluitend op grond van 

een beslissing van de Vlaamse Regering en zonder dat ter zake enig ander orgaan is 

opgetreden. 

 

 B.2.2.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.2.3.  De vennootschap Ryanair is overigens van mening dat de memorie van de 

Vlaamse Regering onontvankelijk moet worden verklaard doordat zij artikel 62, tweede lid, 

2°, van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 schendt, dat bepaalt dat de 

gemeenschaps- en gewestregeringen, in hun akten en verklaringen, hun bestuurstaal 

gebruiken. 

 

 Krachtens die bepaling diende de Vlaamse Regering haar memorie in tussenkomst in het 

Nederlands te redigeren. Het Hof wijst erop dat die memorie uitsluitend in het Nederlands is 

geredigeerd, maar dat de Vlaamse Regering, ter staving van haar argumentatie, een passage 

heeft geciteerd uit de Handelingen van de Senaat, met het betoog, in het Frans, van een 

senator. 

 

 Het citeren, in de oorspronkelijke versie ervan, van een uittreksel uit een parlementair 

stuk waarvan geen officiële vertaling bestaat, vormt geen schending van artikel 62, tweede, 

2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 

 

 B.2.4.  De exceptie wordt verworpen. 
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 Ten aanzien van de eerste twee prejudiciële vragen 

 

 B.3.  Met zijn eerste twee prejudiciële vragen ondervraagt de verwijzende rechter het Hof 

over de bestaanbaarheid van artikel 103 van de in het geding zijnde wet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 94 ervan, met de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.4.1.  De artikelen 12 en 14 van de Grondwet bepalen : 

 

 « Art. 12.  De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. 
 
 Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren ». 
 

 « Art. 14.  Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet ». 
 

 Vermits de in het geding zijnde bepalingen niet worden bekritiseerd in zoverre zij een 

straf invoeren, maar enkel in zoverre zij bepaalde gedragingen strafbaar stellen, is artikel 14 

van de Grondwet vreemd aan de eerste twee vragen die door de verwijzende rechter worden 

gesteld. 

 

 B.4.2.  Artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen 
strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde 
van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. 
 
 2.  Dit artikel staat niet in de weg aan het vonnis en de straf van iemand die schuldig is 
aan een handelen of nalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde, een 
misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen welke door de beschaafde volken 
worden erkend ». 
 

 B.4.3.  Door aan de wetgevende macht de bevoegdheid te verlenen om te bepalen in 

welke gevallen en in welke vorm strafvervolging mogelijk is, waarborgt artikel 12, tweede 

lid, van de Grondwet aan elke burger dat geen enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld 
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dan krachtens regels aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende 

vergadering. 

 

 B.4.4.  Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat bovendien uit van de idee dat de 

strafwet moet worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het 

ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. 

Het eist dat de wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende 

bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een 

gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van 

dat gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid 

wordt gelaten. 

 

 Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan 

de rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden 

gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 

 

 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet is voldaan 

wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 B.4.5.  Enkel bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling is het mogelijk om, 

rekening houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij wil bestraffen, te bepalen 

of de door de wetgever gehanteerde algemene bewoordingen zo vaag zijn dat ze het 

strafrechtelijk wettigheidsbeginsel zouden schenden. 

 

 

 Wat het begrip « kwade trouw » betreft 

 

 B.5.1.  De verwijzende rechter wenst in de eerste plaats van het Hof te vernemen of het 

begrip « kwade trouw », dat in artikel 103 van de in het geding zijnde wet wordt gebruikt om 

het morele bestanddeel van de inbreuk te definiëren, aan de vereisten van voorzienbaarheid 

van de strafwet voldoet. 
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 B.5.2.  Het is juist dat de definitie van het morele bestanddeel dat door de in het geding 

zijnde bepaling wordt beoogd, aanleiding zou kunnen geven tot interpretatiemoeilijkheden. 

Niettemin dient rekening te worden gehouden met de toelichting die daarover werd gegeven 

tijdens de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet. Daarin wordt immers 

het volgende gepreciseerd : 

 

 « Er is sprake van kwade trouw wanneer, rekening houdend met de feitelijke 
omstandigheden waarin de daden werden gesteld, de dader ervan geen enkele twijfel […] kan 
hebben over het delictuele karakter ervan. 
 
 De kwade trouw veronderstelt geen bijzondere bedoeling : het volstaat dat de betrokkene 
met kennis van zaken en ten nadele van zijn concurrenten of van de verbruikers de wet 
overtreedt » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 947/1, p. 51). 
 

 B.5.3.  In de interpretatie die het Hof van Cassatie aan die bepaling geeft, kiest het voor 

een soortgelijke interpretatie van het begrip « kwade trouw » (Cass., 19 oktober 1983, Arr. 

Cass., 1983-1984, I, p. 186; Cass., 26 oktober 1988, Arr. Cass., 1988-1989, I, p. 231). 

 

 Dat is overigens de strekking die dat begrip krijgt in de omgangstaal en volgens de 

gewone betekenis, zodat de rechtsonderhorige redelijkerwijs in staat is de draagwijdte ervan 

te bepalen. Dat geldt des te meer wanneer de adressaten van de strafbaarstelling, zoals te 

dezen, personen zijn die beroepsmatig handelen en over goede informatie beschikken of 

kunnen beschikken ten aanzien van de wenselijkheid van hun gedragingen. 

 

 B.5.4.  Een tekst met algemene draagwijdte kan niet worden verweten geen preciezere 

definitie van het vereiste opzet te geven. Zoals het hem toekomt wanneer hij over de ernst van 

de aan hem voorgelegde feiten moet oordelen, zal de rechter het bestaan van dat opzet moeten 

beoordelen, niet op grond van subjectieve opvattingen die de toepassing van de in het geding 

zijnde bepaling onvoorzienbaar zouden maken, maar door de objectieve bestanddelen in 

overweging te nemen en met de specifieke omstandigheden van elke zaak en met de in het 

strafrecht geldende beperkende interpretatie rekening te houden. 

 

 B.6.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Wat betreft het begrip « daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken » 

 

 B.7.1.  De verwijzende rechter wenst eveneens van het Hof te vernemen of het begrip 

« daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken » voldoet aan de vereiste van 

voorzienbaarheid die is opgelegd bij artikel 12, tweede lid, van de Grondwet, en bij artikel 7 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 In zoverre, krachtens artikel 103 van de in het geding zijnde wet, het te kwader trouw 

stellen van een daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken en die de belangen van 

één of meer consumenten schaadt of kan schaden, uit hoofde van een verkoper, een strafbaar 

feit vormt, dienen de waarborgen afgeleid uit artikel 12 van de Grondwet en uit artikel 7 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens op die bepaling te worden toegepast. 

 

 B.7.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet werd in 

verband met het begrip « daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken » benadrukt dat 

dit « deel uitmaakt[e] van onze rechtspraktijk » en dat er over dat begrip « heel wat 

rechtspraak [bestond] », althans in de relatie tussen handelaars (Parl. St., Kamer, 1989-1990, 

nr. 1240/20, p. 134). Verder werd nog gepreciseerd : 

 

 « De schending van een wettelijke of van om het even welke reglementaire beschikking, 
deze wet inbegrepen, is dus een daad die door dit artikel verboden wordt, van zodra zij aan de 
overtreder een economisch voordeel biedt ten nadele van degenen die deze beschikking 
respecteren. 
 
 Er moet op gewezen worden dat, zoals in het verleden, de algemene verbodsclausule van 
dit artikel door zijn aanvullende aard […] ook [zal kunnen worden aangewend] voor gevallen 
die niet uitdrukkelijk elders in de wet beoogd worden of die niet volledig in het kader van de 
praktijken, die door deze wet gereglementeerd of verboden worden, passen » (Parl. St., 
Senaat, 1984-1985, nr. 947/1, p. 46). 
 

 Met betrekking tot het verbod van zulke handelwijzen tegenover consumenten werd 

opgemerkt : 

 

 « Het begrip ' eerlijke handelsgebruiken ' werd evenwel vaak genoeg beschreven in 
rechtspraak en rechtsleer. Mocht men dit vervangen door het begrip misleidende of oneerlijke 
praktijken, dan zou er geen enkel houvast meer zijn. Niets belet dat er zich met betrekking tot  
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de handelingen die strijdig zijn met de eerlijke gebruiken en de belangen van de consumenten 
kunnen schaden, een even rijke jurisprudentie zal ontwikkelen als degene die zich ontwikkeld 
heeft met betrekking tot artikel 54 van de huidige wet » (Parl. St., Kamer, 1989-1990, 
nr. 1240/20, p. 134). 
 
 En : 
 
 « Dit artikel, dat een belangrijke vernieuwing is, vormt het equivalent van artikel 74 en 
maakt het mogelijk elke daad te verbieden die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken en 
die de economische belangen, in de ruimste betekenis van het woord, van een of meerdere 
consumenten zou kunnen schaden. 
 
 De elementen van de commentaar bij artikel 74 kunnen grotendeels op dit artikel 
toegepast worden. Er werd van deze daden geen enkele lijst opgesteld. 
 
 De rechtspraak zal ze geleidelijk definiëren » (Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 947/1, 
p 46). 
 

 B.7.3.  Een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad kan voortvloeien zowel uit 

een schending van de wet in ruime zin als uit het stellen van een daad die strijdig is met de 

algemene zorgvuldigheidsnorm. 

 

 Volgens het Hof van Cassatie dient die daad te worden beschouwd als een gebrek aan 

loyauteit die een beroepsbeoefenaar moet hebben ten aanzien van de consumenten (Cass., 

17 oktober 1997, Arr. Cass., 1997, nr. 414). In dat opzicht kan de rechter rekening houden 

met de specifieke situatie van bepaalde categorieën van consumenten en met de noodzaak ze 

meer te beschermen (Cass., 12 oktober 2000, Arr. Cass., 2000, nr. 544). 

 

 B.8.1.  De aard van de te beschermen rechtsgoederen, met name die van de consument, 

kan de wetgever ertoe aanzetten deze maximaal te beschermen. Door de complexiteit van de 

problematiek van de oneerlijke handelspraktijken kunnen specifieke wettelijke voorschriften 

niet steeds een adequate bescherming waarborgen.  

 

 Bij de beoordeling van die verplichting in het licht van het wettigheidsbeginsel in 

strafzaken, moet voor ogen worden gehouden dat ze is gericht tot personen die beroepsmatig 

handelen en over goede informatie beschikken of kunnen beschikken ten aanzien van de 

wenselijkheid van hun gedragingen, zodat mag worden verwacht dat ze steeds de nodige 

waakzaamheid aan de dag leggen bij het onderkennen van de commerciële daden die de 

exploitatie van hun onderneming met zich brengt. 
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 B.8.2.  Het begrip « eerlijke handelsgebruiken » is vaak het voorwerp geweest van een 

uitgebreide rechtspraak. Bovendien is tijdens de parlementaire voorbereiding herhaaldelijk 

erop gewezen dat de wetgever naar die rechtspraak wilde verwijzen. De in het geding zijnde 

wet neemt aldus een begrip van een vroegere wetgeving over dat in de rechtspraak derwijze is 

gepreciseerd dat het voor de rechtsonderhorige voldoende duidelijk is om zijn gedrag erop af 

te stemmen. 

 

 B.9.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag  

 

 B.10.  Met zijn derde prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in 

hoofdzaak zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van artikel 113 van de in het geding 

zijnde wet met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat de waarborgen die zijn 

opgenomen in de artikelen 1, 44/6 en 44/11 van de wet van 5 augustus 1992 op het 

politieambt, niet van toepassing zijn op de door de Minister aangestelde ambtenaren wanneer 

zij, krachtens de in het geding zijnde bepaling, processen-verbaal opstellen. 

 

 B.11.1.  Artikel 1 van de voormelde wet van 5 augustus 1992 bepaalt : 

 

 « De politiediensten vervullen hun opdrachten onder het gezag en de 
verantwoordelijkheid van de overheden die daartoe door of krachtens de wet worden 
aangewezen. 
 
 Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie, waken de 
politiediensten over de naleving en dragen zij bij tot de bescherming van de individuele 
rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij. 
 
 Om hun opdrachten te vervullen, gebruiken zij slechts dwangmiddelen onder de 
voorwaarden die door de wet worden bepaald ». 
 

 B.11.2.  Artikel 44/6 van dezelfde wet bepaalt : 
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 « Bij de uitvoering van hun opdrachten van gerechtelijke politie delen de politiediensten 
de inlichtingen en gegevens bedoeld in artikel 44/1, eerste lid, aan de bevoegde gerechtelijke 
overheden mee, overeenkomstig wat is bepaald bij de artikelen 28bis, 28ter, 55 en 56 van het 
Wetboek van Strafvordering ». 
 

 B.11.3.  Artikel 44/11 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « Elke politieambtenaar die willens en wetens inlichtingen en gegevens die van belang 
zijn voor de uitoefening van de strafvordering of de handhaving van de openbare orde 
achterhoudt en nalaat door te zenden aan de algemene nationale gegevensbank 
overeenkomstig artikel 44/4, derde lid, wordt gestraft met gevangenisstraf van één maand tot 
zes maanden en een geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd frank of met één van die 
straffen alleen. 
 
 De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet 
uitgezonderd, zijn toepasselijk op dit misdrijf ». 
 

 B.12.1.  Overeenkomstig artikel 113, § 1, van de in het geding zijnde wet, zijn zowel de 

officieren van gerechtelijke politie als de door de Minister aangestelde ambtenaren bevoegd 

om in die aangelegenheid processen-verbaal op te stellen. De inbreuken op de wetgeving op de 

handelspraktijken worden dus door twee verschillende diensten opgespoord. Het is niet 

onredelijk dat de ene, die meer gespecialiseerd is dan de andere, gemachtigd is een grotere 

verscheidenheid van maatregelen te nemen en bijgevolg een meer uitgebreide 

beoordelingsbevoegdheid bezit. 

 

 B.12.2.  Overigens, om een ongelijke toepassing van de wet te voorkomen, bepaalt 

artikel 113, § 4 van de in het geding zijnde wet dat de aangestelde ambtenaren hun taak 

uitoefenen onder het toezicht van de procureur-generaal. 

 

 De aangestelde ambtenaren vallen weliswaar niet binnen het toepassingsgebied van de 

strafbaarstelling van artikel 44/11 van de wet van 5 augustus 1992. Zij worden echter gestraft 

met een analoge sanctie krachtens artikel 241 van het Strafwetboek. 

 

 B.12.3.  Ten slotte, gelet op het zeer technische karakter van de in het geding zijnde 

wetgeving en op de daarmee samenhangende moeilijkheid om de inbreuken op die wetgeving 

vast te stellen, is het niet onredelijk dat aan de processen-verbaal die door de aangestelde 

ambtenaren worden opgesteld, een bijzondere wettelijke bewijswaarde is toegekend, die een 

uitzondering vormt op de algemene regel dat een proces-verbaal geldt als loutere inlichting. 
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 B.13.  Het onderzoek van de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde bepaling met 

artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens leidt niet tot een andere 

conclusie. 

 

 B.14.  De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  De artikelen 94 en 103 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en 

de voorlichting en bescherming van de consument schenden niet artikel 12, tweede lid, van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. 

 

 -  Artikel 113 van dezelfde wet schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 14 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4965 

 
 

Arrest nr. 112/2010 
van 14 oktober 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 488bis, h), § 2, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek, zoals vervangen bij artikel 8 van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de 

wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun 

lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, gesteld 

door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 18 september 2009 in zake A.B. tegen C.V.G. en M.V.B., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 juni 2010, heeft de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel  488bis, H, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek artikel 11 van de 
Grondwet, in zoverre het iedere onder het stelsel van het voorlopig bewind geplaatste persoon 
ertoe verplicht te verzoeken om de machtiging van de vrederechter teneinde geldig een 
uiterste wilsbeschikking te kunnen maken ? ». 
 
 
 Op 8 juli 2010 hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 Memories met verantwoording zijn ingediend door A.B., C.V.G. en M.V.B.. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 A.B., begunstigde van het eerste testament van M.B., haar tante, vordert de vernietiging van het latere 
testament waarmee haar dat voordeel is ontnomen, daar dat tweede testament aan de notaris is gedicteerd nadat 
M.B. onder het stelsel van het voorlopig bewind is geplaatst, zonder dat haar tante een machtiging van de 
vrederechter heeft verkregen, zoals bepaald in artikel 488bis, h), § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 De begunstigden van dat tweede testament, verweerders voor de verwijzende rechter, werpen van hun kant 
de vraag op of die bepaling bestaanbaar is met artikel 11 van de Grondwet, ervan uitgaande dat die bepaling in 
het algemeen een nieuwe categorie van onbekwame personen invoert, namelijk de personen die onder het stelsel 
van het voorlopig bewind zijn geplaatst, zonder evenwel ermee rekening te houden dat de beschermde persoon 
slechts gedeeltelijk niet in staat is verklaard zijn goederen te beheren, en terwijl uiterste wilsbeschikkingen 
geenszins een bedreiging vormen voor zijn dagelijks leven, vermits zij geen enkele uitwerking hebben vóór het 
overlijden. 
 
 De verwijzende rechter heeft bijgevolg beslist de door de verzoekers voorgestelde vraag te herformuleren 
en de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies, opgemaakt met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof, hebben de rechters-verslaggevers verwezen naar het arrest nr. 147/2009, waarin het 
Hof heeft geoordeeld dat artikel 488bis, h), § 2, eerste lid, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het 
van toepassing is op het testament, niet in strijd was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 
gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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 De rechters-verslaggevers hebben dus voorgesteld de prejudiciële vraag op dezelfde wijze te beantwoorden. 
 
 A.2.  In haar memorie met verantwoording schaart de eiseres voor de verwijzende rechter zich achter het 
advies van de rechters-verslaggevers en is zij van mening dat de onderhavige prejudiciële vraag op dezelfde 
wijze als in het arrest nr. 147/2009 zou kunnen worden beantwoord. 
 
 A.3.  In hun memorie met verantwoording zijn de verweerders voor de verwijzende rechter van mening dat 
de onbekwaamheid om zijn goederen te beheren, geenszins betekent dat men niet bekwaam is zijn 
wilsbeschikking te uiten in een testament, dat geen enkel onmiddellijk gevolg heeft en dus de schuldeisers, noch 
de erflater zelf, noch de reservataire erfgenamen enigszins benadeelt.  Zij zijn van mening dat de maatregel 
waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet onevenredig is en daardoor in strijd is met de vrijheid om te 
testeren, daar de bescherming van de niet-reservataire erfgenamen niet onder het algemeen belang valt. 
 
 Ten slotte zijn zij van mening dat het Hof, in het voormelde arrest nr. 147/2009, het in dit geding 
opgeworpen verschil in behandeling niet heeft onderzocht. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 488bis, h), § 2, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het werd ingevoegd bij 

artikel 8 van de wet van 3 mei 2003 « tot wijziging van de wetgeving betreffende de 

bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand 

geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren », bepaalt : 

 

 « De beschermde persoon kan slechts geldig schenken onder levenden of een uiterste 
wilsbeschikking maken na machtiging, op zijn verzoek, door de vrederechter. De vrederechter 
oordeelt over de wilsgeschiktheid van de beschermde persoon. 
 
 De vrederechter mag de machtiging om te schenken weigeren indien de beschermde 
persoon of zijn onderhoudsgerechtigden door de schenking behoeftig dreigen te worden. 
 
 De bepalingen van de artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 
toepassing. In afwijking van artikel 1026, 5°, van hetzelfde Wetboek, volstaat de 
handtekening van de verzoeker. 
 
 De vrederechter kan een geneesheer-deskundige aanstellen die advies moet uitbrengen 
over de gezondheidstoestand van de te beschermen [lees : beschermde] persoon. 
 
 De vrederechter wint alle dienstige inlichtingen in en kan eenieder die hij geschikt acht 
om hem in te lichten, oproepen bij gerechtsbrief om door hem in raadkamer te worden 
gehoord. Hij roept in ieder geval de voorlopige bewindvoerder op in geval van schenking. 
 
 De procedure van artikel 488bis, b), § 6, is van overeenkomstige toepassing ». 
 

 B.2.  Uit de feiten van de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak, de motivering 

van zijn beslissing en de bewoordingen van de prejudiciële vraag, blijkt dat het Hof wordt 
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verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid met artikel 11 van de Grondwet, van 

artikel 488bis, h), § 2, eerste lid, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het van 

toepassing is op het testament. 

 

 B.3.1.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 B.3.2.  Het recht om over zijn eigendom te beschikken vormt een fundamenteel element 

van het eigendomsrecht (EHRM, 13 juni 1979, Marckx t. België, § 63). 

 

 B.4.  Artikel 488bis, h), § 2, eerste lid, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek verbiedt 

een categorie van personen om bij testament over hun eigendom te beschikken zonder 

voorafgaande machtiging van een rechter. 

 

 Het vormt bijgevolg een reglementering van het gebruik van de eigendom in de zin van 

het tweede lid van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens. 

 

 B.5.  Er dient te worden onderzocht of de inbreuk op het eigendomsrecht in een redelijk 

verband van evenredigheid staat tot een doelstelling van algemeen belang. 

 

 De in het geding zijnde bepaling zou niet voldoen aan die voorwaarde indien ze het 

billijke evenwicht verbreekt tussen de vereisten van het algemeen belang en de imperatieven 

van de vrijwaring van de grondrechten van het individu door op de betrokken personen « een 

bijzondere en buitensporige last » te doen wegen (EHRM, 27 november 2007, Hamer 

t. België, § 77). 
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 B.6.1.  De in de in het geding zijnde bepaling beoogde beschermde persoon is een 

meerderjarige « die, wegens zijn gezondheidstoestand » wordt beschouwd als « geheel of 

gedeeltelijk niet in staat zijn goederen te beheren » (artikel 488bis, a), van het Burgerlijk 

Wetboek) en die met het oog op de bescherming daarvan over een voorlopige bewindvoerder 

beschikt die tot taak heeft « de goederen van de beschermde persoon als een goed huisvader te 

beheren of de beschermde persoon in dat beheer bij te staan » (artikel 488bis, f), § 1, eerste 

lid, van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Een testament is een akte waarbij een persoon om niet over zijn goederen beschikt 

(artikel 893 van het Burgerlijk Wetboek). Het gaat om een « akte waarbij de erflater, voor de 

tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, 

en die hij kan herroepen » (artikel 895 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 De in het geding zijnde bepaling, die tot doel heeft een persoon die zich in een zwakke 

positie bevindt te beschermen, beoogt een doelstelling van algemeen belang. 

 

 B.6.2.  De in het geding zijnde bepaling verbiedt de erin beoogde personen niet over hun 

goederen te beschikken bij testament, maar zij maakt de geldigheid van die akte afhankelijk 

van het verkrijgen van een voorafgaande machtiging van de vrederechter. 

 

 De aanvraag tot machtiging wordt neergelegd of toegezonden aan de griffie in de vorm 

van een eenzijdig verzoekschrift dat niet moet worden ondertekend door een advocaat 

(artikel 488bis, h), § 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 1027 

van het Gerechtelijk Wetboek). De machtigingsprocedure is niet openbaar (artikel 488bis, h), 

§ 2, derde lid, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek in combinatie met de artikelen 1028 en 

1029, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek; artikel 488bis, h), § 2, vijfde lid, eerste zin, 

van het Burgerlijk Wetboek) en de machtigingsbeschikking is in principe uitvoerbaar bij 

voorraad (artikel 1029, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

 De vrederechter kan de machtiging om te testeren enkel weigeren indien de beschermde 

persoon niet over de vereiste « wilsgeschiktheid » beschikt, dit wil zeggen een « geschiktheid 

om een geldige rechtswil […] te vormen, te beoordelen in het licht van de geestvermogens » 

(Parl. St., Senaat, 2002-2003, nr. 2-1087/6, p. 11). 

 



 6

 Hij doet uitspraak op grond van een recente « omstandige geneeskundige verklaring », 

opgesteld door een onafhankelijke geneesheer, en die moet worden voorgelegd door de 

beschermde persoon die de machtiging vraagt om te testeren (artikel 488bis, h), § 2, zesde lid, 

in combinatie met artikel 488bis, b), § 6, van het Burgerlijk Wetboek) en na alle dienstige 

inlichtingen te hebben ingewonnen (artikel 488bis, h), § 2, vijfde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek). Hij kan bovendien het advies vragen van een geneesheer-deskundige over de 

gezondheidstoestand van de beschermde persoon en al diegenen horen die, volgens hem, hem 

kunnen inlichten (artikel 488bis, h), § 2, vierde en vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 B.6.3.  Voor het overige dient, ten aanzien van de vereiste van een voorafgaande 

machtiging van de vrederechter voor de beschikkingen bij testament van de onder het stelsel 

van het voorlopig bewind geplaatste personen, geen onderscheid te worden gemaakt 

naargelang de beschermde persoon gedeeltelijk of geheel niet in staat zou zijn zijn goederen 

te beheren, daar de voorafgaande machtiging van de rechter precies tot doel heeft na te gaan 

en vast te stellen of de beschermde persoon in staat is bij testament over zijn goederen te 

beschikken. 

 

 B.7.  Bijgevolg staat de in het geding zijnde maatregel in een redelijk verband van 

evenredigheid tot de nagestreefde doelstelling en voert hij geen onverantwoord verschil in 

behandeling in. 

 

 De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre artikel 488bis, h), § 2, eerste lid, eerste zin, van het Burgerlijk Wetboek van 

toepassing is op het testament, schendt het artikel 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 14 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5006 

 
 

Arrest nr. 113/2010 
van 14 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 6.1.1, derde en vierde lid, en 

artikel 6.1.2 van de « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » (coördinatie van 15 mei 2009), 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 22 juni 2010 in zake Tom De Roep tegen Dominique Van Staen, waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 juli 2010, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het door artikel 16 Grondwet en artikel 1.1 
Eerste Aanvullend Protocol EVRM gewaarborgde eigendomsrecht van de door de 
instandhouding van een illegale constructie benadeelde derde, al dan niet in samenhang 
gelezen met het legaliteitsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, door te verhinderen dat de 
tijdig bij het vonnisgerecht aanhangig gemaakte publieke vordering tot herstel in de 
oorspronkelijke staat of tot herstel in de legale staat niet [lees : nog] langer kan worden 
ingewilligd indien deze instandhouding op het ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is 
gesteld ? 
 
 2.  Schendt artikel 6.1.1, vierde lid, VCRO het standstill-beginsel vervat in artikel 23 van 
de Grondwet door - zonder in de plaatsstelling van een alternatief - reeds bestaande en voor 
de rechter uitgeoefende vorderingsrechten van de overheid tot herstel van de goede 
ruimtelijke ordening uit te doven naar aanleiding van een depenalisering van het misdrijf van 
instandhouding, terwijl deze depenalisering de concrete aantasting van de goede ruimtelijke 
ordening zowel de facto als de iure onverlet laat ? 
 
 3.  Schenden de artikelen 6.1.1, derde lid en 6.1.1, vierde lid en 6.1.2 VCRO het 
standstill-beginsel vervat in artikel 23 van de Grondwet doordat zij in onderlinge samenhang 
het opleggen van een herstelmaatregel op grond van feiten van instandhouding volstrekt 
onmogelijk maken, en hierdoor de mogelijkheid van de overheid tot het stellen [lees : 
herstellen] van illegale situaties de facto laten afhangen van het voorhanden zijn van een 
dader aan wie het oprichtingsmisdrijf toerekenbaar is, terwijl deze omstandigheid geen enkel 
verband houdt met de schade aan de goede ruimtelijke ordening die door de illegale situatie 
wordt veroorzaakt ? 
 
 4.  Schenden artikel 6.1.1, derde lid en 6.1.1, vierde lid VCRO de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet doordat zij samen gelezen tot gevolg hebben dat de instandhouder buiten 
ruimtelijk kwetsbaar gebied bij wie voor het oprichtingsmisdrijf nog een oprichter kan 
worden vervolgd, de gevolgen van een opgelegde herstelmaatregel kan moeten ondergaan, 
terwijl eenzelfde instandhouder bij wie voor het oprichtingsmisdrijf niet langer een oprichter 
kan vervolgd worden, deze gevolgen niet kan moeten ondergaan ? ». 
 
 
 Op 29 juli 2010 hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In de voor de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk aanhangige zaak staat ter discussie of een 
herstelvordering op verzoek van de stedenbouwkundig inspecteur nog door de rechter kan worden ingewilligd 
wanneer die steunt op het wederrechtelijk in stand houden van constructies in andere dan ruimtelijk kwetsbare 
gebieden. 
 
 De Rechtbank stelt vast dat de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, en 6.1.2 van de bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 15 mei 2009 gecoördineerde « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » (hierna : VCRO) 
sinds 1 september 2009 van toepassing zijn, ook op de lopende procedures. Die artikelen hebben volgens de 
Rechtbank tot gevolg dat een herstelvordering niet kan worden ingewilligd als het instandhoudingsmisdrijf niet 
langer strafbaar is op het ogenblik van de uitspraak. Het in stand houden van constructies gelegen in andere dan 
ruimtelijk kwetsbare gebieden werd volgens de Rechtbank door de voormelde bepalingen gedepenaliseerd zodat de 
herstelvordering als vervallen dient te worden beschouwd. 
 
 De Rechtbank gaat vervolgens in op de suggestie van de stedenbouwkundig inspecteur om de hiervoor 
geciteerde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Er is geen enkele memorie met verantwoording ingediend door de partijen, naar aanleiding van de 
conclusies van de rechters-verslaggevers die hun met toepassing van artikel 72 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof zijn toegestuurd. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op artikel 6.1.1, derde en vierde lid, en op 

artikel 6.1.2 van de bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 gecoördineerde 

« Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » (hierna : VCRO). 

 

 B.1.2.  Die bepalingen maken deel uit van titel VI (« Handhavingsmaatregelen »), 

hoofdstuk I (« Strafbepalingen »), afdeling 1 (« Strafsancties »), van de VCRO. 
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 Artikel 6.1.1 bepaalt : 

 

 « Met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 26 euro 
tot 400.000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt de persoon gestraft die : 
 
 1°  de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij zonder voorafgaande 
vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, 
voortzet of in stand houdt; 
 
 2°  handelingen uitvoert, voortzet of in stand houdt in strijd met een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, vermeld in de artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.18, met een ontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan waarvoor toepassing werd gemaakt van artikel 4.3.2 of 4.4.7, § 1, 
of met de stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen, vermeld in de artikelen 2.3.1 tot 
en met 2.2.3, tenzij de uitgevoerde handelingen vergund zijn, of tenzij het gaat om 
onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om handelingen die 
vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht; 
 
 3°  als eigenaar toestaat of aanvaardt dat één van de onder 1° en 2° vermelde strafbare 
feiten worden gepleegd, voortgezet of in stand gehouden; 
 
 4°  een inbreuk pleegt op de informatieplicht, vermeld in de artikelen 5.2.1 tot en met 
5.2.6; 
 
 5°  de handelingen voortzet in strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing 
of, in voorkomend geval, de beschikking in kortgeding; 
 
 6°  een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen 
volgens de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996 en die van kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden 
door nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavige codex, pleegt na 1 mei 2000, 
of dit voortzet of in stand houdt, op welke wijze ook, tenzij de uitgevoerde werken, 
handelingen of wijzigingen vergund zijn, of tenzij het gaat om onderhoudswerken aan een 
hoofdzakelijk vergunde constructie of om handelingen die vrijgesteld zijn van de 
vergunningsplicht; 
 
 7°  handelingen die een inbreuk zijn op de bouw- en verkavelingsvergunningen die zijn 
verleend krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996, uitvoert, voortzet of in stand houdt. 
 
 De minimumstraffen zijn echter een gevangenisstraf van vijftien dagen en een geldboete 
van 2.000 euro, of één van deze straffen alleen, indien de in het eerste lid vermelde misdrijven 
gepleegd worden door instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen 
die in de uitoefening van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te 
koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen 
ontwerpen en/of opstellen of personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden, 
bij de uitoefening van hun beroep. 
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 De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, vermeld in het eerste lid, 1°, 2°, 
3°, 6° en 7°, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik 
niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden. Voor de strafbare instandhouding is 
uitsluitend vereist dat de wederrechtelijke handelingen op het ogenblik van de instandhouding 
gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
 
 Een herstelvordering die door de stedenbouwkundige inspecteur of het college van 
burgemeester en schepenen is ingesteld op grond van de instandhouding van handelingen, kan 
vanaf 1 september 2009 niet langer worden ingewilligd indien deze instandhouding op het 
ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is gesteld ». 
 

 Artikel 6.1.2 van de VCRO bepaalt : 

 

 « Artikel 6.1.1, derde lid, toegevoegd bij decreet van 4 juni 2003 en gedeeltelijk 
vernietigd bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Grondwettelijk Hof, wordt 
geïnterpreteerd als volgt : 
 
 Deze bepaling heft de strafbaarstelling van de vermelde instandhoudingsmisdrijven op ». 
 

 B.1.3.1.  Artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO is bij de coördinatie overgenomen uit 

artikel 146, derde lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de 

organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna : DRO). 

 

 Zoals het werd toegevoegd bij artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 « houdende 

wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening, wat het handhavingsbeleid betreft », bepaalde het voormelde artikel 146, derde lid : 

 

 « De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 
3°, 6° en 7°, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik 
niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, voorzover ze geen onaanvaardbare 
stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige 
inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming 
krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg ». 
 

 Bij zijn arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 heeft het Grondwettelijk Hof in die 

bepaling de woorden « , voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder 

veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen ernstige inbreuk vormen op de 

essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk 

uitvoeringsplan of plan van aanleg » vernietigd. 
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 B.1.3.2.  Uit de eerste zin van artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO volgt dat het in stand 

houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet meer 

strafbaar is sinds 22 augustus 2003, datum van inwerkingtreding van het voormelde artikel 7 van 

het decreet van 4 juni 2003. Zoals het Hof deed opmerken in het voormelde arrest 

nr. 14/2005, was het de bedoeling van artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 om een 

stedenbouwmisdrijf niet langer te beschouwen als een voortdurend misdrijf en de 

strafbaarstelling van de instandhouding te schrappen (Parl. St., Vlaams Parlement, 

2002-2003, nr. 1566/7, p. 38). 

 

 In ruimtelijk kwetsbare gebieden blijft zowel het in stand houden als het uitvoeren of 

voortzetten van stedenbouwmisdrijven strafbaar. Het strafbare « uitvoeren of voortzetten » 

wordt hierna « oprichtingsmisdrijf » genoemd. 

 

 B.1.3.3.  Artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO (voorheen artikel 146, derde lid, van het 

DRO) moet in samenhang worden gelezen met artikel 6.1.2 van de VCRO (voorheen artikel 184 

van het DRO) zoals ingevoegd bij artikel 83 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid. 

 

 Met die bepaling heeft de decreetgever duidelijk gemaakt dat met artikel 146, derde lid, van 

het DRO (« De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken […] geldt niet voor zover 

[…] ») niet enkel werd beoogd een grond tot strafuitsluiting in te voeren, maar ook een einde te 

maken aan de strafbaarstelling van het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan 

ruimtelijk kwetsbare gebieden. 

 

 B.1.4.1.  Artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO heeft betrekking op de herstelvorderingen 

die zijn ingesteld door de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en 

schepenen en die steunen op het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan 

ruimtelijk kwetsbare gebieden. 

 

 Dat vierde lid is bij de coördinatie in de VCRO overgenomen uit artikel 146, vierde lid, 

van het DRO, zoals vervangen bij artikel 50, 7°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 

27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
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handhavingsbeleid. De in die bepaling vermelde datum van 1 september 2009 is gerelateerd 

aan de datum van inwerkingtreding van het voormelde decreet van 29 maart 2009. 

 

 B.1.4.2.  Het doel dat de decreetgever met die bepaling voor ogen had, is in de parlementaire 

voorbereiding ervan als volgt uiteengezet : 

 

 « Wat de instandhoudingsmisdrijven betreft, stelt zich evenwel de vraag of het opportuun 
of verantwoordbaar is dat na de depenalisering van sommige van deze misdrijven (namelijk 
deze die niet gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied) alsnog herstelvorderingen (van 
overheidswege) op grond van de instandhouding kunnen worden ingewilligd. 
 
 Het contentieux over het Handhavingsdecreet van 4 juni 2003 leert in dat verband dat 
herstelvorderingen die aanhangig waren voor 22 augustus 2003 (datum van inwerkingtreding 
van het decreet van 4 juni 2003) niet in se ongegrond zijn. Herstelvorderingen die ingesteld 
zijn voor de datum van de inwerkingtreding van voorliggend ontwerp van decreet, op grond 
van de (voortaan gedepenaliseerde) instandhouding in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, zullen in principe evenzeer nog kunnen worden ingewilligd. 
 
 Zulks is maatschappelijk niet geheel verzoenbaar met de aard van de herstelvordering die 
onder meer een bijzondere vorm van vergoeding of teruggave uitmaakt, ertoe strekkende een 
einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en 
waardoor het openbaar belang wordt geschaad (Cass., 19 september 1989, T.R.O.S. 1999, 
109, noot). Die schade aan het openbaar belang wordt door een depenalisering sterk 
genuanceerd. 
 
 Om die reden wordt voor de toekomst (vanaf de inwerkingtreding van het ontwerp van 
decreet) bepaald dat herstelvorderingen (van overheidswege) die gebaseerd zijn op een 
instandhouding die op het ogenblik van de uitspraak niet langer strafbaar is gesteld, niet meer 
kunnen worden ingewilligd » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2011/3, p. 57). 
 

 B.1.5.  Het niet in het geding gebrachte artikel 6.1.41, § 1, van de VCRO bepaalt : 

 

 « Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren 
en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen ». 
 

 Rekening houdend met de gegevens van de zaak voor de verwijzende rechter, die betrekking 

heeft op een vordering van de stedenbouwkundig inspecteur tot herstel in de oorspronkelijke 

toestand, beperkt het Hof zich tot de « herstelvordering » waarmee het herstel in de 

oorspronkelijke toestand wordt beoogd, waarbij het dus eventuele herstelvorderingen tot bouw- 

of aanpassingswerken of tot het doen betalen van een meerwaarde buiten beschouwing laat. 
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 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.2.1.  Het Hof wordt verzocht om artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO te toetsen aan 

artikel 16 van de Grondwet en aan artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, al dan niet in samenhang gelezen met het 

wettigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 

 

 De vraag is of « het eigendomsrecht van de door de instandhouding van een illegale 

constructie benadeelde derde » wordt geschonden doordat met artikel 6.1.1, vierde lid, van de 

VCRO wordt verhinderd dat een tijdig ingestelde « publieke » herstelvordering die steunt op 

het in stand houden van stedenbouwmisdrijven, nog zou worden ingewilligd na 1 september 

2009. 

 

 B.2.2.  Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen 
en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ». 
 

 Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang 
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen 
van het internationaal recht. 
 
 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 
betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 
 

 Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die analoog is met 

die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk 

geheel met diegene die zijn ingeschreven in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn 

toetsing van de in het geding zijnde bepalingen, rekening houdt met de eerstgenoemde. 
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 B.2.3.  Vermits er geen sprake kan zijn van een schending van artikel 16 van de Grondwet 

en van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens ten opzichte van de stedenbouwkundig inspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen, aan wie de bevoegdheid is verleend om een herstelvordering in te 

stellen - die overheden treden te dezen immers niet in rechte als « benadeelde derden » ter 

behartiging van enig eigendomsrecht -, kan ervan worden uitgegaan dat met de « benadeelde 

derde » in de prejudiciële vraag de persoon wordt bedoeld die hinder zou ondervinden van de 

instandhouding van een stedenbouwmisdrijf, inzonderheid als eigenaar van een aanpalend 

perceel. 

 

 B.2.4.  De in de vraag bedoelde « publieke » herstelvordering wordt door de 

stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen ingesteld in het 

algemeen belang, met het oog op het vrijwaren van de goede ruimtelijke ordening. 

 

 Artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO staat er niet aan in de weg dat de door de 

instandhouding van de illegale constructie benadeelde derde zijn private belangen behartigt, 

inzonderheid als eigenaar van een aanpalend perceel. Hij kan nog steeds een vordering 

instellen om de schade die hij zou lijden te doen ophouden door een herstel in natura of minstens 

om zich te doen vergoeden voor situaties die een quasi-delictuele fout blijven uitmaken. 

 

 Voorts blijft de publieke herstelvordering mogelijk ten aanzien van oprichtings- en 

instandhoudingsmisdrijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden alsook in die gevallen waarin die 

vordering nog kan worden gegrond op oprichtingsmisdrijven in andere dan ruimtelijk 

kwetsbare gebieden. 

 

 De benadeelde derde verliest een voordeel wanneer hij zich had aangesloten bij de door 

de stedenbouwkundig inspecteur ingestelde herstelvordering, en die herstelvordering als 

gevolg van de in het geding zijnde bepaling niet langer kan worden ingewilligd. Het verlies 

van dat voordeel heeft evenwel geen betrekking op het eigendomsrecht van de benadeelde 

derde, maar op zijn procesrechtelijke situatie als gevolg van zijn keuze om niet zelf zijn 

private belangen te behartigen en zich louter aan te sluiten bij de publieke herstelvordering. In 

voorkomend geval staat het aan de benadeelde derde om alsnog zijn private belangen, met 

inbegrip van zijn eigendomsrecht, te doen gelden. 

 



  10 

 De door de illegale constructie benadeelde derde wordt door artikel 6.1.1, vierde lid, van 

de VCRO derhalve niet geraakt in zijn eigendomsrecht zoals dat wordt gewaarborgd bij 

artikel 16 van de Grondwet en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.2.5.  De toetsing aan het wettigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, in samenhang 

gelezen met de voormelde referentienormen, leidt niet tot een andere conclusie. 

 

 B.2.6.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.3.1.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO « het 

standstill-beginsel vervat in artikel 23 van de Grondwet » schendt doordat een einde wordt 

gemaakt aan de publieke herstelvordering die reeds aanhangig is bij de rechter. Volgens de vraag 

is die uitdoving ingegeven door de « depenalisering van het misdrijf van instandhouding, terwijl 

deze depenalisering de concrete aantasting van de goede ruimtelijke ordening zowel de facto 

als de iure onverlet laat ». 

 

 B.3.2.  De prejudiciële vraag heeft meer bepaald betrekking op het « recht op de 

bescherming van een gezond leefmilieu » zoals gewaarborgd bij artikel 23, derde lid, 4°, van 

de Grondwet. 

 

 Het Hof heeft geoordeeld dat die bepaling een standstill-verplichting impliceert die eraan 

in de weg staat dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau dat wordt geboden door de 

van toepassing zijnde wetgeving, in aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor 

redenen zijn die verband houden met het algemeen belang (arresten nrs. 135/2006, 137/2006, 

145/2006, 87/2007, 114/2008 en 121/2008). 

 

 B.3.3.  Weliswaar heeft niet elke maatregel inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening 

ipso facto een weerslag op het recht op een gezond leefmilieu in de zin van artikel 23, derde 

lid, 4°, van de Grondwet. Te dezen kan evenwel worden aangenomen dat de in het geding 

zijnde bepaling, die op algemene wijze verhindert dat de rechter na 1 september 2009 nog 
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publieke herstelvorderingen zou inwilligen met betrekking tot de instandhouding van situaties 

in strijd met de regelgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening - ook al is dat enkel in 

andere dan « ruimtelijk kwetsbare gebieden » - een draagwijdte heeft die toch minstens ten 

dele binnen het toepassingsgebied van artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet valt. 

 

 B.3.4.  Met artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003, dat thans is opgenomen in 

artikel 6.1.1, derde lid, van de VCRO, heeft de Vlaamse decreetgever in het raam van zijn 

appreciatiemarge geoordeeld dat het in stand houden van een wederrechtelijke situatie in 

andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet meer als een voortdurend misdrijf moest 

worden aangemerkt. In samenhang gelezen met artikel 6.1.2 van de VCRO blijkt dat het van 

meet af aan de bedoeling was om die strafbaarstelling op te heffen. Uit de in B.1.4.2 

geciteerde parlementaire voorbereiding van het in het geding zijnde artikel 6.1.1, vierde lid, 

van de VCRO, blijkt dat de decreetgever het bovendien maatschappelijk niet meer verantwoord 

achtte dat alsnog het herstel in de vroegere toestand zou worden ingewilligd op vraag van de 

stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen. 

 

 Nu hij het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare 

gebieden niet langer strafbaar acht, vermocht de decreetgever in redelijkheid te oordelen dat het 

in het algemeen belang verantwoord was om ook te vermijden dat hangende publieke 

herstelvorderingen nog zouden worden ingewilligd met ingang van 1 september 2009, datum van 

inwerkingtreding van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009. 

 

 B.3.5.  In ruimtelijk kwetsbare gebieden blijven de in artikel 6.1.1 van de VCRO opgesomde 

misdrijven strafbaar en kan ook de publieke herstelvordering nog steeds worden uitgeoefend. De 

publieke herstelvordering kan eveneens nog steeds worden uitgeoefend wanneer die steunt op 

oprichtingsmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden. De maatregel is derhalve 

beperkt tot die gevallen waar de herstelvordering op 1 september 2009 nog aanhangig was voor 

feiten van instandhouding in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden. 
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 Voorts heeft de decreetgever enkel een regeling getroffen voor de publieke herstelvordering 

en heeft hij derhalve geen afbreuk gedaan aan de rechten van personen om de schade die zij 

zouden lijden, bijvoorbeeld als eigenaar van een aanpalend perceel, te doen ophouden door een 

herstel in natura of minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die een quasi-delictuele 

fout blijven uitmaken. 

 

 B.3.6.  Uit wat voorafgaat blijkt dat er te dezen door artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO 

noch een aanzienlijke achteruitgang wordt teweeggebracht in het beschermingsniveau van het 

leefmilieu, noch een aanzienlijke achteruitgang die niet zou kunnen worden verantwoord door de 

daaraan ten grondslag liggende motieven van algemeen belang. 

 

 B.3.7.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de derde prejudiciële vraag 

 

 B.4.1.  In tegenstelling tot de voorgaande prejudiciële vraag, die enkel betrekking had op 

het vierde lid van artikel 6.1.1, van de VCRO, wordt het Hof met deze vraag verzocht om ook 

de artikelen 6.1.1, derde lid, en 6.1.2 van de VCRO te toetsen aan « het standstill-beginsel vervat 

in artikel 23 van de Grondwet ». 

 

 B.4.2.  Te dezen is het de vraag of de standstill-verplichting wordt geschonden doordat de 

in het geding zijnde bepalingen, in hun onderlinge samenhang gelezen, het opleggen van een 

herstelmaatregel op grond van feiten van instandhouding in ander dan ruimtelijk kwetsbaar 

gebied onmogelijk maken. Volgens de vraag is de mogelijkheid van een publieke 

herstelvordering in feite afhankelijk van de eventuele vervolging en schuldigverklaring van de 

dader van het oprichtingsmisdrijf, « terwijl deze omstandigheid geen enkel verband houdt met 

de schade aan de goede ruimtelijke ordening die door de illegale situatie eventueel wordt 

veroorzaakt ». 

 

 B.4.3.  Bij het onderzoek naar de tweede prejudiciële vraag zijn reeds de motieven van 

algemeen belang uiteengezet die de decreetgever ertoe hebben gebracht de strafbaarstelling 

van het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden 

op te heffen (artikel 6.1.1, derde lid, en artikel 6.1.2 van de VCRO) en, aansluitend, te vermijden 
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dat publieke herstelvorderingen nog zouden worden ingewilligd (artikel 6.1.1, vierde lid, van de 

VCRO). 

 

 Daarbij is uiteengezet dat in ruimtelijk kwetsbare gebieden de in artikel 6.1.1 van de VCRO 

opgesomde misdrijven strafbaar blijven en ook de publieke herstelvordering mogelijk blijft, dat 

hetzelfde geldt voor oprichtingsmisdrijven, zelfs in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden, en 

dat de decreetgever geen afbreuk heeft gedaan aan de rechten van personen om de schade die zij, 

bijvoorbeeld als eigenaar van een aanpalend perceel, zouden lijden, te doen ophouden door een 

herstel in natura of minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die een quasi-delictuele 

fout blijven uitmaken. 

 

 B.4.4.  De conclusie van het Hof dat zodoende door artikel 6.1.1, vierde lid, van de VCRO 

noch een aanzienlijke achteruitgang wordt teweeggebracht in het beschermingsniveau van het 

leefmilieu, noch een aanzienlijke achteruitgang die niet zou kunnen worden verantwoord door de 

daaraan ten grondslag liggende motieven van algemeen belang, geldt evenzeer ten aanzien van 

het derde lid van dat artikel en ten aanzien van artikel 6.1.2 van de VCRO. 

 

 B.4.5.  De derde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de vierde prejudiciële vraag 

 

 B.5.1.  Het Hof wordt verzocht om artikel 6.1.1, derde en vierde lid, van de VCRO te 

toetsen aan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. 

 

 De vraag noopt tot een vergelijking van de categorie van personen die een 

stedenbouwmisdrijf in stand houden in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden en die zelf 

geen schuld hebben aan het oprichtingsmisdrijf maar waarvoor de oprichter schuldig wordt 

bevonden, met de categorie van personen die een stedenbouwmisdrijf in stand houden in andere 

dan ruimtelijk kwetsbare gebieden en die zelf geen schuld hebben aan het oprichtingsmisdrijf 

maar waarvoor de oprichter niet schuldig wordt bevonden. Enkel de eerste categorie van 
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personen zal in voorkomend geval de gevolgen van een herstelmaatregel moeten ondergaan. In 

dit opzicht zijn de twee categorieën van personen vergelijkbaar. 

 

 B.5.2.  Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium van onderscheid : in het 

eerste geval omschreven in B.5.1, kan de dader van het oprichtingsmisdrijf in andere dan 

ruimtelijk kwetsbare gebieden worden veroordeeld, in het tweede geval niet. 

 

 Met de in het geding zijnde bepalingen heeft de decreetgever gewild, enerzijds, dat feiten 

van instandhouding van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet 

langer strafbaar zouden zijn en dat ook de publieke herstelvordering die enkel op die 

instandhouding zou berusten, vanaf 1 september 2009 niet meer zou worden ingewilligd en, 

anderzijds, dat oprichtingsmisdrijven strafbaar blijven - ongeacht of het gaat om ruimtelijk 

kwetsbaar gebied of niet – en dat de herstelvordering mogelijk blijft. 

 

 In het licht van die doelstelling, en rekening houdend met het zakelijk karakter van de 

herstelvordering, is het redelijk verantwoord dat die vordering nog kan worden ingewilligd 

wanneer de oprichter schuldig wordt bevonden, waarbij in voorkomend geval ook andere 

personen de gevolgen van de herstelmaatregel dienen te ondergaan. 

 

 Die maatregelen brengen meer evenwicht tussen, enerzijds, het streven naar de bestraffing 

en het herstel in de vroegere toestand ten aanzien van diegenen die schuldig zijn aan het 

oprichtingsmisdrijf en, anderzijds, het streven naar meer rechtszekerheid voor diegenen die 

rechten verkrijgen over het betrokken goed en die alleen nog kunnen worden verontrust als de 

dader van het oprichtingsmisdrijf wordt veroordeeld. Overigens heeft de decreetgever voorzien 

in een aantal maatregelen van informatieverstrekking die het mogelijk maken dat personen die 

rechten zouden verkrijgen over het betrokken goed, niet onwetend zouden zijn over 

stedenbouwkundige onregelmatigheden waarmee dat goed behept zou zijn en eventuele 

rechtsvorderingen die dienaangaande aanhangig zijn. 

 

 Ten slotte heeft de decreetgever geen afbreuk gedaan aan de rechten van personen om de 

schade die zij, bijvoorbeeld als eigenaar van een aanpalend perceel, zouden lijden, te doen 

ophouden door een herstel in natura of minstens om zich te doen vergoeden voor situaties die 

een quasi-delictuele fout blijven uitmaken. 
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 B.5.3.  De vierde prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 6.1.1, vierde lid, van de bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 

gecoördineerde « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » (VCRO) schendt artikel 16 van de 

Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet. 

 

 -  Artikel 6.1.1, derde en vierde lid, en artikel 6.1.2 van de VCRO schenden artikel 23, derde 

lid, 4°, van de Grondwet niet. 

 

 -  Artikel 6.1.1, derde en vierde lid, van de VCRO schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 14 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4836 

 
 

Arrest nr. 114/2010 
van 21 oktober 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 14 december 2009 in zake Nicolas Lemestre tegen Angélique Mottoulle, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 december 2009, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 335, § 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het de 
wijziging van de familienaam van het kind jonger dan één jaar dat met toepassing van 
artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek de plano door zijn vader mag worden erkend, 
onderwerpt aan de willekeurige toestemming van zijn moeder, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, aangezien het kind dat binnen het huwelijk is geboren en de familienaam van de 
vader draagt, bij een betwisting van vaderschap bedoeld in artikel 318 van het Burgerlijk 
Wetboek waarop de wetgever zich heeft geïnspireerd om de in artikel 329bis van het 
Burgerlijk Wetboek opgenomen spilleeftijd vast te stellen, die familienaam automatisch 
verliest teneinde zijn familienaam in overeenstemming te brengen met zijn afstamming ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Nicolas Lemestre, wonende te 4219 Wasseiges, rue du Tilleul 7; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Degroot, advocaat bij de balie te Luik, voor Nicolas Lemestre; 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg en Mr. J. Markey, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Na te zijn ingegaan op het verzoek tot erkenning van het vaderschap van Nicolas Lemestre, waartegen de 
moeder van het kind, Angélique Mottoulle, zich niet had verzet, moet de verwijzende rechter zich uitspreken 
over het verzoek van Nicolas Lemestre om zijn naam toe te kennen aan zijn dochter. Luidens artikel 335, § 3, 
van het Burgerlijk Wetboek behoudt het kind de naam van zijn moeder indien de afstamming van vaderszijde 
komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, behalve indien de vader en de moeder samen verklaren 
dat het kind de naam van zijn vader zal dragen. Angélique Motoulle verzet zich evenwel ertegen dat de naam 
van haar dochter wordt veranderd. 
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 In die omstandigheden acht de verwijzende rechter het noodzakelijk die hiervoor vermelde prejudiciële 
vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van Nicolas Lemestre 
 
 A.1.  De spilleeftijd van de nieuwe wetgeving betreffende de erkenning van vaderszijde is de leeftijd van 
één jaar waaronder geen enkele beoordeling van het belang van het kind is toegestaan en waarbij alleen rekening 
wordt gehouden met de biologische werkelijkheid. 
 
 Het door de wetgever nagestreefde doel bestaat erin het verschil in behandeling tussen de afstamming 
binnen het huwelijk en buiten het huwelijk te milderen. Het binnen het huwelijk geboren kind geniet immers het 
vermoeden van vaderschap, dat het voorwerp van geen enkele opportuniteitscontrole uitmaakt. Het vaderschap 
van de echtgenoot van de moeder kan evenwel worden betwist gedurende één jaar na de geboorte zonder 
rekening te houden met het belang van het kind. In dat perspectief heeft de wetgever het noodzakelijk geacht de 
erkenning door de biologische vader van een kind jonger dan één jaar onvoorwaardelijk toe te staan. 
 
 A.2.  De gevolgen verbonden aan een vordering tot betwisting van het vaderschap of tot erkenning van het 
vaderschap binnen het jaar na de geboorte van het kind verschillen echter. Bij betwisting van het vaderschap 
oordeelt de wetgever dat het in het belang van het kind is het dragen van de familienaam te laten samenvallen 
met de afstamming. In dat geval zal het kind immers niet langer de naam van de echtgenoot van de vrouw 
dragen. Het erkende kind jonger dan één jaar zal daarentegen niet automatisch de naam van zijn vader dragen. 
 
 Het betreft eveneens een discriminatie tussen de kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren en die welke 
binnen het huwelijk zijn geboren, waarbij alleen die laatstgenoemden automatisch de naam van hun vader 
dragen. 
 
 Er is geen enkele redelijke verantwoording voor het feit dat de naamsverandering, die slechts de bijzaak is 
van het begrip afstamming, aan striktere regels is onderworpen.  
 
 A.3.  Het is juist dat de toekenning van de naam van de vader niet altijd in het belang van het kind is wiens 
afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde. Wanneer de moeder zich 
daartegen zonder wettige reden verzet, kan die weigering echter redelijkerwijs als willekeurig worden 
beschouwd. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.  De in het geding zijnde bepaling stelt op algemene wijze de regels vast inzake het verkrijgen van de 
naam, hetgeen als een gevolg van de afstamming wordt beschouwd. Wanneer de afstamming van vaderszijde 
komt vast te staan na die van moederszijde, wordt de naam van de vader niet automatisch toegekend.  
 
 Die bepaling is verantwoord door de overweging dat een naamsverandering niet altijd in het belang van het 
kind is. Zo heeft de wetgever de toekenning van de naam geregeld rekening houdend met het maatschappelijk 
nut om aan de naam een zekere bestendigheid te geven, en tegelijk met het belang van diegene die hem draagt. 
 
 Het beginsel blijft de afwezigheid van naamsverandering. De vader en de moeder kunnen evenwel samen 
beslissen de naam van hun kind te veranderen. Die verandering is dus niet onderworpen aan een willekeurige 
beslissing van de moeder, maar wel aan een gezamenlijke beslissing van de ouders, teneinde de bestaande 
gezinskern te beschermen. 
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 A.5.  De verwijzende rechter identificeert de categorieën van personen niet tussen welke de in het geding 
zijnde bepaling een discriminerend verschil in behandeling zou invoeren. 
 
 Het blijkt evenwel dat de veronderstelde discriminatie zou voortvloeien uit het verschil in behandeling 
tussen het kind waarvan de afstammingen van vaderszijde en moederszijde terzelfder tijd worden vastgesteld en 
het kind waarvan de afstamming van vaderszijde is vastgesteld na de afstamming van moederszijde. De vraag 
zou dus veeleer artikel 335, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek dan artikel 335, § 3, tweede lid, van 
hetzelfde Wetboek in het geding brengen. 
 
 De afstamming vastgesteld door erkenning van vaderschap blijft een ondergeschikte wijze van vaststelling 
van de afstamming, in die zin dat die alleen kan plaatshebben indien de afstamming van vaderszijde niet of niet 
meer is vastgesteld door de werking van de wet. Wanneer het kind jonger is dan één jaar, wordt de vordering tot 
erkenning van het vaderschap gegrond verklaard door uitsluitend de biologische gegevens in beschouwing te 
nemen. De rechter moet geen rekening houden met het belang van het kind en elke weigering om die erkenning 
toe te staan, zal als onrechtmatig worden beschouwd indien de aanvrager wel degelijk de biologische vader van 
het kind is. De vaststelling van die spilleeftijd steunt op de stelling dat een op eervolle wijze handelende vader 
het kind binnen het jaar van diens geboorte zal erkennen. De gunst die de wetgever toekent aan de biologische 
band hangt af van de snelheid waarmee de vader reageert. 
 
 Die termijn van één jaar is eveneens vastgesteld teneinde de verschillen in behandeling tussen de 
afstamming binnen het huwelijk en die buiten het huwelijk te beperken, waarbij het binnen het huwelijk geboren 
kind het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot geniet dat niet het voorwerp uitmaakt van enige 
opportuniteitscontrole. 
 
 A.6.  Het Hof heeft de grondwettigheid van artikel 335, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
herhaaldelijk bevestigd. Het heeft met name geoordeeld dat het niet onredelijk was te voorzien in het 
gezamenlijke akkoord van de vader en de moeder bij een toekenning of verandering van de naam van het kind, 
daar zij het meest geschikt zijn om te oordelen over het belang van het kind. Het heeft ook vastgesteld dat, 
wanneer de ouders geen akkoord bereiken, de aan het kind toegekende naam kon worden behouden, rekening 
houdend met het maatschappelijk nut van de bestendigheid van de naam. 
 
 Het is juist dat, in het kader van een vordering tot betwisting van het vaderschap, het verlies van de 
familienaam automatisch is. De succesvolle betwisting van het vaderschap van de echtgenoot door de 
biologische vader leidt van rechtswege tot de vaststelling van zijn vaderschap. In dat geval draagt het kind de 
naam van zijn moeder of, in voorkomend geval, en met naleving van artikel 335, § 3, van het Burgerlijk 
Wetboek, de naam van de persoon die het heeft erkend. 
 
 De situatie van het kind wiens afstamming van vaderszijde is vastgesteld na de afstamming van 
moederszijde en die van het kind waarvan de afstamming van vaderszijde wordt betwist, zijn evenwel 
verschillend. Het betreft twee onderscheiden vorderingen, waarbij de ene een nieuwe afstammingsband vaststelt, 
terwijl de andere die doet verdwijnen. 
 
 Evenzo verschillen de gevolgen voor de naam van het kind van de vaststelling van een afstamming van 
vaderszijde of van het verlies van die afstamming. In tegenstelling tot de artikelen 318 en 329bis van het 
Burgerlijk Wetboek heeft de wetgever de draagwijdte van de in het geding zijnde bepaling niet aangepast 
volgens de spilleeftijd van één jaar. Dat element staat immers los van de doelstellingen waarop die bepaling 
berust. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt op algemene wijze de regels voor 

de toekenning van de naam als een gevolg van de afstamming : 
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 « § 1.  Het kind wiens afstamming alleen van vaderszijde vaststaat of wiens afstamming 
van vaderszijde en van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan, draagt de naam van 
zijn vader. 
 
 § 2.  Het kind wiens afstamming alleen van moederszijde vaststaat, draagt de naam van 
zijn moeder. 
 
 § 3.  Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van 
moederszijde, blijft de naam van het kind onveranderd. Evenwel kunnen de ouders samen of 
een van hen, indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van zijn vader zal dragen. 
 
 Die verklaring moet worden gedaan binnen een jaar te rekenen van de dag waarop de 
personen die de verklaring doen, de vaststelling van de afstamming hebben vernomen en voor 
de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind. De termijn van één jaar begint te lopen 
op de dag die volgt op de in artikel 319bis, tweede lid, bedoelde kennisgeving of betekening. 
 
 Van de verklaring wordt melding gemaakt op de kant van de akte van geboorte en van de 
andere akten betreffende het kind. 
 
 § 4.  Indien de afstamming van een kind wordt gewijzigd wanneer het de meerderjarige 
leeftijd heeft bereikt, mag er zonder zijn akkoord geen enkele verandering aan zijn naam 
worden aangebracht ». 
 

 B.2.  Artikel 329bis, § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 2.  Indien het kind minderjarig en niet ontvoogd is, is de erkenning alleen 
ontvankelijk mits de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of, indien de 
erkenning voor de geboorte van het kind gebeurt, de moeder, vooraf daarin toestemt. 
 
 Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle 
leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Deze toestemming is niet vereist indien het kind 
onbekwaam is verklaard of zich in een staat van verlengde minderjarigheid bevindt, dan wel 
indien de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed 
proces-verbaal, oordeelt dat het kind geen onderscheidingsvermogen heeft. 
 
 Bij gebreke van die toestemmingen dagvaardt degene die het kind wil erkennen de 
personen wier toestemming vereist is voor de rechtbank. De partijen worden in raadkamer 
gehoord. De rechtbank poogt ze te verzoenen. Indien de rechtbank de partijen tot verzoening 
brengt, ontvangt zij de nodige toestemmingen. Bij gebreke van verzoening wordt het verzoek 
verworpen als vaststaat dat de verzoeker niet de biologische vader of moeder is. Als het 
verzoek een kind betreft dat op het tijdstip van de indiening van het verzoek een jaar of ouder 
is, kan de rechtbank bovendien de erkenning weigeren als ze kennelijk strijdig is met de 
belangen van het kind. 
 
 Indien tegen degene die het kind wil erkennen een strafvordering is ingesteld wegens een 
in artikel 375 van het Strafwetboek bedoeld feit dat gepleegd is op de persoon van de moeder 
tijdens de wettelijke periode van verwekking, kan de erkenning niet plaatsvinden en wordt de
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in het vierde lid bedoelde termijn van één jaar opgeschort tot de beslissing over de 
strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan. Als degene die het kind wil erkennen op 
grond daarvan schuldig wordt verklaard, kan de erkenning niet plaatsvinden en wordt het 
verzoek om toestemming tot erkenning verworpen ». 
 

 B.3.  Artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 1.  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het 
vermoeden van vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van 
wie de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 
 
 § 2.  De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte. 
De vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van 
het feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind 
opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader 
van het kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop 
het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van 
tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de 
echtgenoot zijn vader niet is. 
 
 Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn 
om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden 
of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de 
neerdalende lijn. 
 
 Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door 
de vorige echtgenoot. 
 
 § 3.  Onverminderd het bepaalde in §§ 1 en 2, wordt het vermoeden van vaderschap teniet 
gedaan indien door alle wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader is. 
 
 De betwisting van het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot wordt bovendien, 
behoudens tegenbewijs, gegrond verklaard : 
 
 1°  in de gevallen bedoeld in artikel 316bis; 
 
 2°  wanneer de afstamming van moederszijde door erkenning of bij rechterlijke beslissing 
is vastgesteld; 
 
 3°  wanneer de vordering werd ingesteld vooraleer de afstamming van moederszijde is 
komen vast te staan. 
 
 § 4.  De vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap is niet ontvankelijk, 
als de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere 
daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het 
gevolg kan zijn. 
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 § 5.  De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de 
biologische vader van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap is komen vast te 
staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de 
vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na of aan 
de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering 
afgewezen ». 
 

 B.4.  De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 335, § 3, tweede lid, van het Burgerlijk 

Wetboek, in zoverre het de verandering van familienaam van een kind jonger dan één jaar dat 

krachtens artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek door zijn vader is erkend, afhankelijk 

maakt van de toestemming van de moeder, terwijl, wanneer goed gevolg wordt gegeven aan 

de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot overeenkomstig artikel 318 van het 

Burgerlijk Wetboek, het kind de naam van de echtgenoot van de moeder automatisch verliest. 

 

 Zoals de Ministerraad opmerkt, blijkt uit de vergelijking die de verwijzende rechter 

maakt, dat zijn vraag betrekking heeft op de bestaanbaarheid, met het beginsel van gelijkheid 

en niet-discriminatie, niet van het tweede lid, maar van het eerste lid van paragraaf 3 van 

artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.5.1.  De toekenning van een familienaam berust in hoofdzaak op overwegingen van 

sociaal nut. In tegenstelling tot de toekenning van de voornaam wordt zij door de wet bepaald. 

Die wet strekt ertoe, enerzijds, de familienaam op een eenvoudige en eenvormige wijze te 

bepalen en, anderzijds, aan die familienaam een zekere onveranderlijkheid te geven. 

 

 B.5.2.  Anders dan het recht om een naam te dragen, kan het recht om zijn familienaam 

aan zijn kind te geven niet als een grondrecht worden beschouwd. Wat de regeling van de 

naamgeving betreft, beschikt de wetgever derhalve over een ruime beoordelingsbevoegdheid. 

 

 B.6.1.  Artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek is ondergebracht in het hoofdstuk 

betreffende de gevolgen van de afstamming. Het stelt op algemene wijze de regels van de 

naamgeving als gevolg van de afstamming vast. 

 

 B.6.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling blijkt dat 

de wetgever heeft overwogen dat de naamsverandering ten gevolge van het feit dat de 

afstamming van vaderszijde na de afstamming van moederszijde werd vastgesteld, strijdig 
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kan zijn met de belangen van het kind (Parl. St., Kamer, 1983-1984, nr. 305/1, pp. 17-18, en 

Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, pp. 125-126). Op grond van die overweging heeft hij 

bepaald dat de naam van het kind wiens afstamming reeds van moederszijde vaststaat, in 

beginsel onveranderd blijft wanneer nadien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan. 

De wetgever heeft niettemin voorzien in de mogelijkheid om een naamsverandering door te 

voeren, door het afleggen van een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

 B.6.3.  Gebruik makend van de hem toekomende beoordelingsbevoegdheid, heeft de 

wetgever in het kader van de afstamming de naamgeving geregeld met inachtneming van de 

in B.5.1 uiteengezette beginselen. 

 

 Het is niet onredelijk te bepalen dat, wanneer het kind de naam van zijn moeder draagt 

omdat de afstamming van moederszijde eerst is vastgesteld, de vervanging van die naam door 

die van de vader enkel nog mogelijk is op voorwaarde dat de vader en de moeder, of één van 

hen indien de andere overleden is, daartoe een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. De wetgever vermocht ervan uitgaan dat de ouders het best het belang van 

het kind kunnen beoordelen. Dat is het geval tot diens meerderjarigheid of ontvoogding. Het 

is evenmin onredelijk dat de wetgever, rekening houdend met het sociaal nut van de 

bestendigheid van de naam, erin heeft voorzien dat in geval van onenigheid tussen de vader 

en de moeder de reeds aan het kind toegekende naam onveranderd zal blijven. 

 

 B.6.4.  Het gegeven dat de moeder, zoals te dezen, vooraf zou hebben ingestemd met de 

erkenning door de vader of zich daartegen niet heeft kunnen verzetten, heeft in dat opzicht 

geen belang, aangezien de vaststelling van de afstamming en de naamgeving niet volledig 

beheerst worden door dezelfde beginselen. 

 

 B.7.  Het is juist dat de succesvolle betwisting van het vaderschap van de echtgenoot door 

de biologische vader van rechtswege leidt tot de erkenning van het kind en tot het verlies, 

voor dat laatste, van de familienaam van de echtgenoot van de moeder. In dat geval zal, 

ofschoon een nieuwe afstamming van vaderszijde is vastgesteld, het kind niettemin alleen de 

naam van zijn vader dragen voor zover de moeder daarmee instemt, op grond van de in het 

geding zijnde bepaling. Hieruit volgt dat, vanuit die invalshoek, het door de verwijzende 

rechter aangevoerde verschil in behandeling niet bestaat. 
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 B.8.  Overigens maakt de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen het 

mogelijk een naamsverandering te verkrijgen en zou de overheid die met die verandering is 

belast, niet anders kunnen dan het verzoek dat iemand tot haar richt om de naam van zijn 

vader te dragen, als ernstig te beschouwen. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 335, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

21 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4841 

 
 

Arrest nr. 115/2010 
van 21 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 11, § 3, 2°, en 44, § 2, juncto 

artikel 5, § 4, 2°, b), van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 

individuele activiteiten met wapens, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters A. Alen, 

J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 199.000 van 17 december 2009 in zake Marcel Lambrechts tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 december 
2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 11, § 3, 2°, en 44, § 2, juncto artikel 5, § 4, 2°, b), van de wet van 
8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat voor de toekenning van vergunningen tot het 
voorhanden hebben van vuurwapens een onderscheid wordt gemaakt tussen, enerzijds, 
personen die veroordeeld zijn wegens één van de misdrijven van het Strafwetboek die zijn 
opgenomen in artikel 5, § 4, 2°, b), en, anderzijds, personen die veroordeeld zijn wegens 
andere misdrijven vermeld in het Strafwetboek ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Marcel Lambrechts, wonende te 2140 Antwerpen, Prins Leopoldstraat 57; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Eyskens, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Bruneel, advocaat bij de 
balie te Antwerpen, voor Marcel Lambrechts; 
 
 .  Mr. P. Peeters, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil  
 
 De verzoekende partij heeft voor het verwijzende rechtscollege beroep tot nietigverklaring ingesteld van 
het besluit van 24 september 2007 van de gouverneur van de provincie Antwerpen waarbij haar aanvraag tot het 
verkrijgen van vergunningen tot het voorhanden hebben van vuurwapens - twee jacht- en sportwapens waarvoor 
voordien geen vergunning vereist was en drie verweervuurwapens waarvoor zij voordien vergunningen had 
gekregen - niet wordt ingewilligd. Op basis van de artikelen 11, § 3, 2°, en 44, § 2, van de wet van 8 juni 2006 
werden de vergunningen geweigerd aan de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege wegens haar 
vroegere veroordeling als dader of medeplichtige van een één van de misdrijven bedoeld in artikel 5, § 4, 1° tot 4°. 
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 De verzoekende partij was van oordeel dat de voorwaarde ingeschreven in de artikelen 11, § 3, 2°, en 44, § 2, 
van de wet van 8 juni 2006 bij de beoordeling van haar aanvraag buiten toepassing diende te worden gelaten wegens 
haar strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel omdat de lijst van misdrijven in artikel 5, § 4, 2°, b), van dezelfde wet 
willekeurig zou zijn en niet aan de finaliteit van de wet zou beantwoorden. Het verwijzende rechtscollege was van 
oordeel dat de voorwaarden vervuld waren om hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege 
 
 A.1.  De verzoekende partij voor de Raad van State is van oordeel dat de in het geding zijnde bepalingen 
strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel doordat een - in het licht van het doel van de wet van 8 juni 2006 
houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (hierna : Wapenwet) - niet te 
verantwoorden onderscheid wordt ingevoerd tussen personen die zijn veroordeeld wegens één van de misdrijven 
van het Strafwetboek die zijn opgenomen in artikel 5, § 4, 2°, b), van de voormelde wet, en niet in aanmerking 
komen voor het verkrijgen van een wapenvergunning, en personen die zijn veroordeeld wegens andere 
misdrijven van het Strafwetboek, die daarvoor wel in aanmerking komen. 
 
 De Wapenwet beoogt immers de risico’s voor de openbare orde tot het minimum te beperken en stelt de 
openbare orde en de veiligheid in de samenleving voorop, zodat het logisch is dat een persoon die is veroordeeld 
voor een gewelddadig misdrijf en aldus zijn gewelddadige natuur heeft laten kennen, niet meer in aanmerking 
komt voor het verkrijgen van een vergunning voor een vuurwapen. Die partij is evenwel van oordeel dat de lijst 
met misdrijven die worden vermeld in artikel 5, § 4, 2°, b), volstrekt willekeurig is en niet beantwoordt aan de 
finaliteit van de wet, vermits een persoon die bijna tien jaar vóór zijn aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning en dus lang vóór de inwerkingtreding van de wet is veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, 
hiervoor niet meer in aanmerking komt, en een persoon die bijvoorbeeld is veroordeeld wegens een ernstige 
schending van het internationaal humanitair recht of wegens één van de terroristische misdrijven, wel in 
aanmerking zou komen om een wapenvergunning te krijgen.  
 
 Doordat er geen redelijke verantwoording bestaat voor het verschil in behandeling schenden de in het 
geding zijnde bepalingen het grondwettelijk gewaarborgde gelijkheidsbeginsel. 
 
 A.2.  De verzoekende partij verwerpt het argument dat de door haar gegeven voorbeelden waarin de wet 
niet voorziet, boven alle twijfel zijn verheven. Het is theoretisch immers niet uitgesloten dat in die gevallen toch 
een wapenvergunning zou worden afgegeven, terwijl dat zeker niet kan voor een persoon die werd veroordeeld 
wegens valsheid in geschrifte. Evenmin aanvaardt zij dat de wettelijk bepaalde gevallen enkel « twijfelgevallen » 
zouden zijn, vermits onder de zogenaamde « twijfelgevallen » eveneens personen worden gerekend die zijn 
veroordeeld wegens moord. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.  De Ministerraad verwijst naar het arrest nr. 154/2007 van het Hof, waarin het heeft beslist dat 
aanvragen voor een wapenvergunning kunnen worden geweigerd aan personen die bepaalde misdrijven hebben 
gepleegd, gelet op de bescherming van de openbare veiligheid. De in artikel 5, § 4, 2°, b), vermelde misdrijven 
zijn ernstige misdrijven die worden bestraft met een criminele straf.  
 
 Met de lijst, die reeds voorkwam in de Wapenwet van 3 januari 1933, zoals gewijzigd bij de wet van 
30 januari 1991, beoogde de wetgever te vermijden dat een particulier met twijfelachtige eerbaarheid, integriteit 
en bekwaamheid een activiteit zou uitoefenen die een grote impact heeft op de veiligheid van de samenleving. 
Gold dat standpunt toen evenwel uitsluitend voor de beslissing in verband met de erkenning van 
wapenhandelaars, dan heeft de wet van 8 juni 2006 de wapenwetgeving willen gelijkschakelen met de wetgeving 
op de bewakingsondernemingen en privédetectives. Dat die lijst bij artikel 11 van de Wapenwet ook van 
toepassing werd verklaard op de aanvragers van een wapenvergunning werd verantwoord door de overweging 
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dat men de toekenning van een dergelijke vergunning niet wou overlaten aan willekeur en subjectiviteit. In de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 25 juli 2008 werd de lijst van opgesomde misdrijven uitgebreid 
omdat de wetgever niet wilde dat gewelddadige en onbetrouwbare personen die zich schuldig maakten aan 
misbruik van vertrouwen, in het bezit zouden zijn van wapens en van documenten die daarvoor worden 
afgegeven.  
 
 De Ministerraad is dan ook van oordeel dat de wetgever verschillende doelstellingen heeft willen nastreven 
met de opsomming van misdrijven, namelijk het verstrengen van de bestaande wetgeving, de gelijkschakeling 
van de wapenwetgeving met andere verwante wetgeving en het vermijden van willekeur. De overige, zeer 
specifieke misdrijven van het Strafwetboek werden niet opgenomen in artikel 5, § 4, 2°, b), omdat zij niets te 
maken hebben met betrouwbaarheid in verband met wapenbezit noch met gewelddaden. De wetgever is 
bijgevolg coherent opgetreden bij de opmaak van de lijst. 
 
 A.4.  De Ministerraad gaat ook dieper in op de specifieke vergelijking met personen die werden 
veroordeeld wegens een schending van het internationaal humanitair recht en wegens een terroristisch misdrijf, 
die volgens de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege niet zijn opgenomen in de lijst en precies 
het willekeurig karakter ervan aantonen. 
 
 De Ministerraad wijst allereerst erop dat bij de wet van 25 juli 2008 de voormelde misdrijven wel degelijk 
werden opgenomen in de lijst. Bovendien houdt de verzoekende partij voor het verwijzende rechtscollege er 
geen rekening mee dat de vergunning van personen die zijn veroordeeld voor die misdrijven, kan worden 
beperkt, geschorst of ingetrokken indien blijkt dat het voorhanden zijn van het wapen de openbare orde kan 
verstoren, zodat a fortiori de vergunning niet zal worden verleend indien de openbare orde kan worden 
verstoord. Tot slot kwam de opsomming van terroristische misdrijven in artikel 137, § 2, van het Strafwetboek 
nauw overeen met de misdrijven die werden opgenomen in de versie van artikel 5, § 4, 2°, b), van de Wapenwet, 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 juli 2008. Enkel de aard en de context van een terroristisch misdrijf 
zijn verschillend van de (voordien reeds) opgesomde misdrijven. Dat gold ook voor de ernstige schendingen van 
het internationaal humanitair recht opgesomd in titel Ibis van het Strafwetboek.  
 
 A.5.  Of specifieke andere misdrijven zouden moeten worden opgenomen in de lijst van artikel 5, § 4, 2°, 
b), is volgens de Ministerraad een loutere beleidskwestie. Wel staat eenduidig vast dat er een gegronde reden 
was voor de opneming van de veroordeling wegens valsheid in geschrifte in de lijst. Dat ten tijde van de 
instelling van het beroep tot nietigverklaring bij het verwijzende rechtscollege nog niet alle misdrijven inzake 
misbruik van vertrouwen waren opgenomen, vormt volgens de Ministerraad, verwijzend naar het arrest nr. 57/98 
van 27 mei 1998 van het Hof, ook geen probleem. In dat arrest oordeelde het Hof immers dat een onvolledige 
lijst van misdrijven geen schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt, zolang de opsomming steunt op een 
objectief criterium, wat te dezen zeker het geval is. 
 

 

- B - 
 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft de artikelen 11, § 3, 2°, en 44, § 2, juncto artikel 5, § 4, 

2°, b), van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele 

activiteiten met wapens (hierna : Wapenwet).  

 

 Op grond van artikel 11, § 3, van de Wapenwet wordt de vergunning voor een 

vergunningsplichtig vuurwapen of de daarbij horende munitie slechts verleend aan personen die 

voldoen aan onder meer de voorwaarde niet te zijn veroordeeld als dader of medeplichtige 

wegens één van de misdrijven bedoeld in artikel 5, § 4, 1° tot 4°.  
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 Krachtens artikel 44, § 2, eerste lid, moet eenieder die op de datum van de inwerkingtreding 

van die wet - dit is op 9 juni 2006 voor de meeste bepalingen - een vuurwapen voorhanden heeft 

dat krachtens die wet vergunningsplichtig is geworden, daarvan binnen zes maanden aangifte 

doen bij de gouverneur bevoegd voor zijn verblijfplaats, door bemiddeling van de lokale politie. 

Indien de betrokkene houder is van een jachtverlof of van een sportschutterslicentie, wordt het 

wapen automatisch op zijn naam geregistreerd. Indien dit niet het geval is, wordt hem een 

vergunning uitgereikt mits hij meerderjarig is en geen veroordelingen heeft opgelopen zoals 

bedoeld in artikel 5, § 4. 

 

 Artikel 5, § 4, van de Wapenwet, waarnaar artikel 11, § 3, verwijst, bepaalt van welke 

personen de aanvragen voor de erkenning als wapenhandelaar of tussenpersoon onontvankelijk 

zijn. Onder 2°, b), van die bepaling worden vermeld de personen die als dader of medeplichtige 

veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven bepaald in de artikelen 101 tot 135quinquies, 193 

tot 214, 233 tot 236, 269 tot 274, 313, 322 tot 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 tot 415, 423 

tot 442, 461 tot 488, 510 tot 518 en 520 tot 525 van het Strafwetboek.  

 

 De in artikel 5, § 4, 2°, b), vermelde lijst werd inmiddels vervangen bij artikel 4, 2°, van de 

wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 

economische en individuele activiteiten met wapens (Belgisch Staatsblad, 22 augustus 2008, 

eerste editie) en omvat thans de misdrijven bepaald in de artikelen 101 tot 135quinquies, 136bis 

tot 140, 193 tot 226, 233 tot 236, 246 tot 249, 269 tot 282, 313, 322 tot 331bis, 336, 337, 347bis, 

372 tot 377, 392 tot 410, 417ter tot 417quinquies, 423 tot 442ter, 461 tot 488bis, 491 tot 505, 

510 tot 518, 520 tot 525, 528 tot 532bis en 538 tot 541 van het Strafwetboek. Die wijziging werd 

als volgt verantwoord : 

  

 « De in het Strafwetboek vervatte lijst van strafbare feiten waarbij een veroordeelde geen 
aanvraag mag indienen om een vuurwapenvergunning te verkrijgen, wordt uitgebreid met alle 
misdrijven waarbij sprake is van geweldpleging en misbruik van vertrouwen » (Parl. St., 
Kamer, 2007-2008, DOC 52-0474/001, p. 5). 
 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt aan het Hof of de artikelen 11, § 3, 2°, en 44, 

§ 2, juncto artikel 5, § 4, 2°, b), van de Wapenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schenden, doordat voor de toekenning van vergunningen tot het voorhanden hebben van 

vuurwapens een onderscheid wordt gemaakt tussen, enerzijds, personen die veroordeeld zijn 
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wegens één van de misdrijven van het Strafwetboek die zijn opgenomen in artikel 5, § 4, 2°, b), 

en, anderzijds, personen die veroordeeld zijn wegens andere misdrijven vermeld in het 

Strafwetboek. 

 

 B.3.  De in het geding zijnde bepalingen, en in het bijzonder artikel 11, leggen in de wet 

de voorwaarden vast waaronder een wapenvergunning kan worden verkregen. De wetgever 

beoogde hiermee elke vorm van willekeur en subjectiviteit te vermijden. De voorwaarden op 

zich waren niet nieuw maar sommige werden nog niet op correcte wijze toegepast (Parl. St., 

Kamer, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 26). 

 

 Eén van de gevallen waarin de aanvraag zal worden geweigerd, is het geval waarin de 

aanvrager is veroordeeld als dader of medeplichtige wegens één van de misdrijven bedoeld in 

artikel 5, § 4, 1° tot 4°. Dat artikel bepaalt de voorwaarden voor de erkenning als 

wapenhandelaar en werd als volgt verantwoord in de memorie van toelichting : 

 

 « Deze bepaling maakt het mogelijk beter te voldoen aan de Europese regelgeving. 
Hierbij werd uitgegaan van een analoge bepaling in de recent aangepaste wetgeving op de 
bewakingsondernemingen (wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van 10 april 1990). 
 
 […]  
 
 In de bestaande erkenningscriteria worden tenslotte enkele aanpassingen aangebracht die 
tot doel hebben de risico’s voor de openbare orde tot het minimum te herleiden. Zo wordt de 
toegang tot het beroep nu ook ontzegd aan zij die voor de bestaande reeks opgesomde 
misdrijven werden veroordeeld tot een straf lichter dan drie maanden gevangenisstraf. Deze 
lijst wordt uitgebreid met de onverenigbare misdrijven bepaald in de zeer verwante 
wetgevingen inzake private bewaking en privé-detectives, die op hun beurt de toegang tot 
deze beroepen ontzeggen aan personen veroordeeld voor inbreuken op de wapenwetgeving. 
Tot slot wordt ook rekening gehouden met de recente mogelijkheid dat ook rechtspersonen 
die een erkenning als wapenhandelaar vragen, zelf kunnen zijn veroordeeld wegens de 
genoemde inbreuken » (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 22-23). 
 

 B.4.  Op grond van de gezamenlijke lezing van de artikelen 11, § 3, en 5, § 4, 2°, b), die te 

dezen in het geding zijn, wordt een wapenvergunning geweigerd aan personen die als dader of 

medeplichtige veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven bepaald in de artikelen 101 tot 

135quinquies, 193 tot 214, 233 tot 236, 269 tot 274, 313, 322 tot 331, 336, 337, 344, 345, 

347bis, 392 tot 415, 423 tot 442, 461 tot 488, 510 tot 518 en 520 tot 525 van het Strafwetboek. 
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 Die lijst van misdrijven stemt overeen met de lijst van misdrijven die - als uitsluitingsgrond 

voor de erkenning als wapenhandelaar (namelijk de persoon die vuurwapens, onderdelen voor 

die wapens en munitie vervaardigt, herstelt, verkoopt, opslaat, uitvoert, invoert of verkoopt voor 

groot- of kleinhandel) - werd opgenomen in artikel 1, § 2, 2°, b), van de wet van 3 januari 1933 

« op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in 

munitie », zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 januari 1991 (Belgisch Staatsblad, 

21 september 1991) en bij artikel 6 van de wet van 10 januari 1999 (Belgisch Staatsblad, 

26 februari 1999).  

 

 Uit de memorie van toelichting bij de voormelde wet van 30 januari 1991 tot wijziging van 

de wet van 3 januari 1933 blijkt de wil van de wetgever om geen vergunning te verlenen aan een 

particulier van wie de integriteit twijfelachtig is, wat vooraf dient te worden gecontroleerd : 

 

 « De artikelen 1 en 2 van de wet van 3 januari 1933 stellen geen enkele voorafgaande 
controle in voor de uitoefening van een economische activiteit met betrekking tot wapens en 
munitie. Daardoor is het niet mogelijk een voorafgaande controle uit te oefenen op de 
eerbaarheid van een particulier en kan de overheid geen particulier waarvan de integriteit 
twijfelachtig is, uitsluiten uit deze commerciële sector waarvan de weerslag op de openbare 
veiligheid niet meer moet bewezen worden » (Parl. St., Kamer, 1989-1990, nr. 978/1, p. 2). 
 

 Daaraan werd toegevoegd dat de aanvragen tot erkenning ingediend door personen tegen 

wie gerechtelijke beslissingen genomen zijn wegens feiten die hun bekwaamheid om dergelijke 

activiteiten uit te oefenen in het geding brengen, in principe zonder onderzoek worden 

afgewezen (ibid., p. 3). 

 

 B.5.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de maatregel waardoor een wapenvergunning, 

zelfs in een overgangsregeling als die waarin artikel 44, § 2, van de Wapenwet voorziet, 

wordt geweigerd aan de persoon die is veroordeeld wegens één van de misdrijven in artikel 5, 

§ 4, 2°, b), van dezelfde wet, waaronder, zoals te dezen, het misdrijf van valsheid in 

geschrifte, tegemoetkomt aan de zorg van de wetgever om te voorkomen dat een vergunning 

wordt verleend aan personen die veroordeeld zijn voor feiten die de dader of medeplichtige 

als onbetrouwbaar doen overkomen voor het bezit van een wapenvergunning. De wetgever 

heeft derhalve een onderscheid gemaakt dat steunt op een objectief criterium dat redelijk 

verband houdt met het beoogde doel, zoals het hiervoor werd omschreven, in het bijzonder in 

B.4.  
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 De omstandigheid dat, op het ogenblik van de aanneming van de in het geding zijnde wet, 

andere, meer recent omschreven misdrijven over het hoofd werden gezien die getuigen van 

diezelfde onbetrouwbaarheid van de aanvrager, doordat zij feiten van geweldpleging 

bestraffen, zoals een ernstige schending van het internationaal humanitair recht of één van de 

terroristische misdrijven, doet geen afbreuk aan de verantwoording van de maatregel. Ook het 

feit dat de wetgever die situatie nadien heeft verholpen bij de voormelde wet van 25 juli 2008 

doet daaraan geen afbreuk. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 11, § 3, 2°, en 44, § 2, juncto artikel 5, § 4, 2°, b), van de wet van 8 juni 2006 

houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4842 

 
 

Arrest nr. 116/2010 
van 21 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 

2009 betreffende de diepe ondergrond, minstens van artikel 3 ervan, ingesteld door Patrick 

Speeckaert en Sven Boullart. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 januari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 januari 2010, hebben Patrick Speeckaert, 
die keuze van woonplaats heeft gedaan te 9910 Knesselare, Brugstraat 22, en Sven Boullart, 
wonende te 9910 Knesselare, Brugstraat 22, beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet 
van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond (bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2009), minstens van artikel 3 ervan. 
 
 De Vlaamse Regering heeft een memorie ingediend en de verzoekende partijen hebben 
een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.  Ter staving van hun belang voeren de verzoekende partijen aan dat zij eigenaar en onderling mede-
eigenaar zijn van ongeveer twee hectaren hoofdzakelijk onbebouwde en aaneengesloten onroerende goederen, 
gelegen te Knesselare-Ursel. Die eigendommen bevinden zich « pal op de Cuesta van Maldegem (ook wel de 
cuesta van Zomergem-Oedelem genoemd) ». Op grond van artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek hebben zij 
volgens hen de volle eigendom van de voormelde onroerende goederen, ook wat de ondergrond betreft.  
 
 A.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat, gelet op de ligging van de onroerende goederen van de 
verzoekende partijen, het volstrekt onmogelijk is dat het bestreden decreet op hen of op hun onroerende 
goederen zou worden toegepast. De cuesta van Zomergem-Oedelem is immers een zogenaamde « kleicuesta ». 
Het staat vast dat zich daar geen koolwaterstoffen in de (diepe) ondergrond bevinden. Evenmin komen in de 
regio vaste koolwaterstoffen (steenkool of bruinkool) voor op een diepte van meer dan 100 meter, zijnde de 
bovengrens van de werkingssfeer ratione loci van het bestreden decreet. Bijgevolg kan het bestreden decreet de 
situatie van de verzoekende partijen niet rechtstreeks en ongunstig raken, zodat het beroep bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is. 
 
 A.3.  Volgens de Vlaamse Regering bevat het verzoekschrift geen grieven tegen het bestreden decreet in 
zijn geheel. De verzoekende partijen voelen zich blijkbaar enkel gegriefd door de eigendomsberoving die het 
bestreden decreet volgens hen zou inhouden, zodat het verzoekschrift alleen in die zin kan worden begrepen dat 
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het tegen artikel 3 van het decreet is gericht. Bovendien blijkt uit de uiteenzetting van de middelen evenmin in 
welk opzicht andere artikelen dan artikel 3 de aangehaalde toetsingsnormen zouden schenden. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Eerste middel 
 
 A.4.  In het eerste middel wordt de schending van artikel 16 van de Grondwet en van artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens aangevoerd.  
 
 Het bestreden decreet onteigent volgens de verzoekende partijen de ondergrond van alle percelen gelegen 
in het Vlaamse Gewest vanaf een diepte van 100 meter onder het aardoppervlak, wat de er van nature aanwezige 
koolwaterstoffen betreft. Dat het bestreden decreet als een onteigening moet worden gekwalificeerd, blijkt uit 
artikel 3, volgens hetwelk de van nature aanwezige koolwaterstoffen in de diepe ondergrond eigendom zijn van 
het Vlaamse Gewest. Volgens de verzoekende partijen zijn zij als eigenaar van de voormelde percelen tevens 
eigenaar van de ondergrond op basis van de artikelen 551 en 552 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien, in de 
hypothese dat het bestreden decreet niet meer zou doen dan het recht van natrekking te moduleren, veronderstelt 
zulks een afstand van het recht van natrekking. De verzoekende partijen hebben evenwel nooit van dat recht 
afstand gedaan. 
 
 De eigendomsberoving waarin het bestreden decreet voorziet, is dan ook onderworpen aan de waarborgen 
die door artikel 16 van de Grondwet en door artikel 1 van het voormelde Eerste Aanvullend Protocol worden 
geboden. Die waarborgen worden te dezen miskend vermits, wat de bestreden eigendomsberoving betreft, (1) 
niet wordt aangetoond wat het algemeen nut ervan is; (2) niet wordt omschreven in welke gevallen, bepaald bij 
de wet, zij kan worden doorgevoerd; (3) niet de wijze, bij de wet bepaald, wordt omschreven waarop zij kan 
worden doorgevoerd; (4) niet in een billijke en voorafgaande schadeloosstelling voor de onteigende wordt 
voorzien. 
 
 A.5.1.  Volgens de Vlaamse Regering beschermt artikel 16 van de Grondwet de rechtsonderhorige tegen de 
« ontzetting » uit de eigendom, dit wil zeggen tegen onteigening. Te dezen is van eigendomsberoving geen 
sprake, zodat artikel 16 van de Grondwet niet van toepassing is. Om dezelfde reden houdt de bestreden regeling 
geen vorm van eigendomsberoving in de zin van artikel 1 van het voormelde Eerste Aanvullend Protocol in. 
Hoogstens kan zij als een regeling van « het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen 
belang » worden beschouwd. Daaruit volgt dat de bestreden maatregel hoogstens, en voor zoveel als nodig, moet 
worden onderzocht in het licht van artikel 1, tweede alinea, van het voormelde Eerste Aanvullend Protocol. In 
zoverre in de bestreden maatregel een beperking van het genot van de eigendom kan worden gezien, wijst de 
Vlaamse Regering erop dat het eigendomsrecht niet absoluut is, maar kan worden beperkt om een legitieme 
doelstelling van algemeen belang te bereiken (arrest nr. 182/2008). 
 
 A.5.2.  De Vlaamse Regering betoogt dat het middel feitelijke grondslag mist, in zoverre de verzoekende 
partijen ervan uitgaan dat zij eigenaar zouden zijn van de in de diepe ondergrond van nature aanwezige 
koolwaterstoffen. Dat is niet het geval en, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, vloeit zulks 
evenmin voort uit artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek waaraan zij een draagwijdte geven die het kennelijk 
niet heeft. 
 
 De verzoekende partijen verliezen uit het oog dat artikel 552, eerste lid, - « De eigendom van de grond 
bevat in zich de eigendom van hetgeen op en onder de grond is » - slechts een (wettelijk) weerlegbaar 
vermoeden inhoudt. Dat vermoeden moet dan ook wijken voor het tegenbewijs dat daarvan in voorkomend geval 
wordt geleverd. 
 
 Bovendien mag die regel volgens de Vlaamse Regering niet zo absoluut worden opgevat als de 
verzoekende partijen blijkbaar wensen. Immers, artikel 552 heeft enkel betrekking op « de eigendom van 
hetgeen op en onder de grond is », in zoverre die overeenkomstig een normale uitoefening van het 
eigendomsrecht wordt aangewend. Het eigendomsrecht strekt zich slechts uit tot op die hoogte boven het 
aardoppervlak en tot op die diepte eronder die onontbeerlijk zijn voor de exploitatie van het perceel volgens de 
gebruikelijke technieken. Zowel de « hoogte » als de « diepte » van de onroerende eigendom is dus tot dat 
« normaal gebruik » beperkt. Het ontginnen van de diepe ondergrond is zeker geen « normaal gebruik ». Met 
betrekking tot de luchtkolom boven een onroerend goed wordt reeds geruime tijd dezelfde zienswijze gehuldigd. 
Dat is hetgeen in feite in artikel 552, derde lid, wordt bevestigd of vastgesteld. Er moet dan ook redelijkerwijze 



 4

worden aangenomen dat de eigendom van een gedeelte van het aardoppervlak zich niet tot de diepe ondergrond 
uitstrekt, dit wil zeggen dat de grondlagen die zich op een diepte van ten minste 100 meter onder het 
aardoppervlak bevinden de eigenaar zeker niet toebehoren. Aangezien de verzoekende partijen en, bij 
uitbreiding, de houders van een privaat eigendomsrecht op een gedeelte van het aardoppervlak, geen eigenaar 
zijn van de diepe ondergrond is er te dezen geen sprake van een eigendomsoverdracht vanwege die houders, 
zodat er al evenmin sprake kan zijn van een onteigening in de zin van artikel 16 van de Grondwet of van het 
ontnemen van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol.  
 
 Wat voorafgaat geldt volgens de Vlaamse Regering des te meer ten aanzien van de van nature in de diepe 
ondergrond aanwezige koolwaterstoffen. Ook daarvan zijn de verzoekende partijen en, bij uitbreiding, de 
houders van een privaat eigendomsrecht op een gedeelte van het aardoppervlak, geen eigenaar zodat de 
eigendom daarvan hun ook niet kan worden ontnomen. De bevestiging daarvan in artikel 552, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek of de weerlegging van het wettelijk vermoeden van artikel 552, eerste lid, in het derde lid 
van die bepaling via de wettelijke regelingen op het stuk van « de wetten en verordeningen betreffende de 
mijnen » spreekt dan ook voor zich. De verantwoording van de begrenzing van het eigendomsrecht vloeit voort 
uit de afweging van het private belang van de individuele eigenaar tegen het algemeen belang dat gebaat is bij de 
bereikbaarheid en de uitbating van de natuurlijke rijkdommen, ook als die in de diepe ondergrond aanwezig zijn. 
Volgens de Vlaamse Regering verleent artikel 552, derde lid, aan de (bevoegde) wetgever de bevoegdheid om de 
zakenrechtelijke werking van de natrekking te beperken in het kader van de wetgeving betreffende de mijnen. 
Dat is precies de strekking van het bestreden decreet : net zoals voorheen, wordt de scheiding van de eigendom 
van de bovengrond en van die van de diepe ondergrond bevestigd. 
 
 De Vlaamse Regering wijst erop dat de bestreden decreetsbepalingen « wetten betreffende de mijnen » zijn 
in de zin van artikel 552, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, aangezien zij betrekking hebben op de 
ontginning van koolwaterstoffen die van nature in de diepe ondergrond aanwezig zijn. Het komt dan ook aan de 
decreetgever toe, inzonderheid op grond van zijn bevoegdheid inzake de natuurlijke rijkdommen, neergelegd in 
artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om 
die aangelegenheid te regelen en om in voorkomend geval grenzen aan de werking van de natrekkingsregels te 
stellen. 
 
 De Vlaamse Regering besluit dat er van een onteigening van de verzoekende partijen geen sprake is, zodat 
het middel, alleen al om die reden, ongegrond is. 
 
 A.5.3.  In ondergeschikte orde, in zoverre de bestreden maatregel een invloed zou hebben op de 
uitoefening, door de eigenaar van de bovengrond, op zijn rechten met betrekking tot die bovengrond, betoogt de 
Vlaamse Regering dat er van een onevenredige inmenging geenszins sprake is, vermits de decreetgever de 
grootste zorg ervoor heeft gedragen een billijk evenwicht in stand te houden tussen de vereisten van het 
algemeen belang en van de bescherming van de rechten van de eigenaar van de bovengrond. Dat de eigenaars 
van de bovengrond de activiteiten die met toepassing van het decreet in de diepe ondergrond mogen worden 
verricht, moeten dulden, vindt te dezen zijn grondslag in de gewestelijke bevoegdheid inzake het economisch 
beleid, inzonderheid het beleid inzake de natuurlijke rijkdommen. De Vlaamse Regering wijst tevens erop dat 
het bestreden decreet in tal van waarborgen voorziet ter vrijwaring van de (genots)rechten van de particuliere 
eigenaars.  
 
 
 Tweede middel 
 
 A.6.  In het tweede middel wordt de schending aangevoerd van de bevoegdheidverdelende regels, 
neergelegd in artikel 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.  
 
 In een eerste onderdeel betogen de verzoekende partijen dat het voormelde artikel 79, § 1, is geschonden 
doordat de bestreden norm van een wetgevend orgaan - het Vlaams Parlement - uitgaat, terwijl uit artikel 79, § 1, 
voorvloeit dat enkel de Vlaamse Regering tot onteigeningen ten algemenen nutte kan overgaan. 
 
 In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen aan dat de gewesten slechts tot onteigeningen ten 
algemenen nutte kunnen overgaan « met inachtneming van de bij de wet vastgestelde gerechtelijke procedures en 
van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling bepaald bij artikel [16] van de Grondwet », 
zoals artikel 79, § 1, voorschrijft. Het bestreden decreet miskent die beginselen, aangezien het de bestaande 
federale wetten inzake onteigeningsprocedures niet volgt en evenmin in een billijke en voorafgaande 
schadeloosstelling voorziet.  
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 A.7.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat het tweede middel, in beide onderdelen, feitelijke grondslag 
mist, in zoverre het berust op de stelling dat het bestreden decreet de verzoekende partijen zou onteigenen. Zoals 
bij de weerlegging van het eerste middel is aangetoond, is dat geenszins het geval.  
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, « minstens van artikel 3 ervan ». Uit 

de uiteenzetting van de middelen van het verzoekschrift blijkt dat het beroep beperkt is tot 

artikel 3 van dat decreet. 

 

 B.2.1.  Het bestreden artikel 3 van het voormelde decreet bepaalt : 

 

 « De in de diepe ondergrond van nature aanwezige koolwaterstoffen zijn eigendom van 
het Vlaamse Gewest. 
 
 De eigendom van koolwaterstoffen die met gebruikmaking van een winningsvergunning 
worden gewonnen, gaat door het winnen ervan over op de vergunninghouder, op voorwaarde 
dat een vergoeding wordt betaald aan het Vlaamse Gewest overeenkomstig hoofdstuk II, 
afdeling II. De eigendom van koolwaterstoffen die met gebruikmaking van een 
opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen als monsters of formatiebeproevingen aan de 
ondergrond worden onttrokken, gaat over op de vergunninghouder zonder dat er een 
vergoeding aan het Vlaamse Gewest betaald moet worden ». 
 

 B.2.2.  Overeenkomstig artikel 2 van het bestreden decreet wordt verstaan onder : 

 
 « 1°  diepe ondergrond : ondergrond vanaf een diepte van ten minste 100 meter onder het 
aardoppervlak; 
 
 2°  koolwaterstof : elke in de diepe ondergrond aanwezige substantie van organische 
oorsprong, in een daar via natuurlijke weg ontstane concentratie van hoofdzakelijk koolstof- 
en waterstofverbindingen of koolstof, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, zoals onder 
meer bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas, of mijngas, zijnde eender welk gas dat 
onttrokken kan worden uit een mijn ». 
 
 B.3.  De artikelsgewijze toelichting bij het bestreden artikel 3 vermeldt : 

 

 « Ingevolge deze bepaling zijn alle koolwaterstoffen die van nature in de diepe 
ondergrond aanwezig zijn (dit is volgens het decreet dus vanaf een diepte van 100 meter 
onder het aardoppervlak), in beginsel eigendom van het Vlaamse Gewest. Vanzelfsprekend 
vallen koolwaterstoffen die het voorwerp uitmaken van een vergunning in het kader van de 
wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten 
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in situ bestemd voor het opslaan van gas, hier niet onder, omdat deze zich niet van nature in 
de diepe ondergrond bevinden. 
 
 Deze bepaling vormt eigenlijk een toepassing van de ruimte die artikel 552 van het 
Burgerlijk Wetboek laat voor beperkingen aan het eigendomsrecht van de 
bovengrondeigenaar. Ingevolge het beginsel van natrekking bevat de eigendom van de grond 
in principe de eigendom in zich van al hetgeen zich op en onder de grond bevindt. Zo mag een 
eigenaar, in beginsel, onder zijn grond naar goeddunken bouwen en graven en uit die 
gravingen alle voortbrengsels halen die zij kunnen opleveren, echter behoudens de 
beperkingen die onder meer voortvloeien uit de wetten en verordeningen betreffende de 
mijnen.  
 
 In het ontwerp van decreet wordt het eigendomsrecht van de bovengrondeigenaar in die 
zin beperkt, dat alle koolwaterstoffen die zich van nature op een diepte van ten minste 
100 meter onder het aardoppervlak bevinden, eigendom zijn van het Vlaamse Gewest. De 
minimumdiepte van 100 meter onder het aardoppervlak is een uiting van het zoeken naar een 
adequaat evenwicht tussen enerzijds het vermijden van overdreven hinder voor de 
rechthebbenden ten aanzien van de bovengrond en het inperken van het eigendomsrecht, en 
anderzijds het vanuit geologisch standpunt vooropstellen van een realistische diepte waarop 
koolwaterstoffen opgespoord en gewonnen kunnen worden. In elk geval wordt de 
bovengrondeigenaar niet beperkt in wat redelijkerwijs als een normaal gebruik van zijn 
eigendom kan beschouwd worden. 
 
 De eigendom van koolwaterstoffen die in het kader van het decreet met gebruikmaking 
van een winningsvergunning of, als het louter monsters of formatiebeproevingen betreft, met 
gebruikmaking van een opsporingsvergunning inzake koolwaterstoffen aan de ondergrond 
worden onttrokken, gaat door het onttrekken aan de ondergrond ervan over op de 
vergunninghouder. De houder van een winningsvergunning moet hiervoor wel een vergoeding 
betalen aan het Vlaamse Gewest » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2164/1, 
pp. 14-15). 
 

 B.4.  De verzoekende partijen voeren twee middelen aan. Het eerste middel is afgeleid uit 

de schending van artikel 16 van de Grondwet en van artikel 1 van het Eerste Aanvullend 

Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het tweede middel is 

afgeleid uit de schending van de bevoegdheidverdelende regels, inzonderheid van artikel 79, 

§ 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.  

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.5.1.  Ter staving van hun belang voeren de verzoekende partijen aan dat zij eigenaar en 

onderling mede-eigenaar zijn van ongeveer twee hectaren hoofdzakelijk onbebouwde en 

aaneengesloten onroerende goederen, gelegen te Knesselare-Ursel. Die eigendommen 

bevinden zich « pal op de Cuesta van Maldegem (ook wel de cuesta van Zomergem-Oedelem 
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genoemd) ». Op grond van artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek zouden zij de volle 

eigendom van de voormelde onroerende goederen hebben, ook wat de ondergrond betreft.  

 

 B.5.2.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partijen om in rechte 

te treden, vermits, gelet op de ligging van de onroerende goederen van de verzoekende 

partijen, het volstrekt onmogelijk zou zijn dat het bestreden decreet op hen of op hun 

onroerende goederen zou worden toegepast. De cuesta van Zomergem-Oedelem zou immers 

een zogenaamde « kleicuesta » zijn. Volgens de Vlaamse Regering zou het vaststaan dat zich 

daar geen koolwaterstoffen in de (diepe) ondergrond bevinden. Evenmin zouden in de 

betreffende regio vaste koolwaterstoffen (steenkool of bruinkool) op een diepte van meer dan 

100 meter voorkomen, zijnde de bovengrens van de werkingssfeer ratione loci van het 

bestreden decreet. Bijgevolg zou het bestreden decreet de situatie van de verzoekende partijen 

niet rechtstreeks en ongunstig kunnen raken, zodat het beroep bij gebrek aan belang niet 

ontvankelijk zou zijn. 

 

 B.5.3.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt. 

 

 B.5.4.  De hoedanigheid van eigenaar van bepaalde percelen die door de verzoekende 

partijen wordt aangevoerd, kan niet volstaan om het rechtens vereiste belang op te leveren om 

de vernietiging van het bestreden artikel 3 te vorderen. 

 

 Zonder uitspraak te moeten doen over de vraag of de verzoekende partijen krachtens 

artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek als eigenaars zouden kunnen worden beschouwd van 

eventueel in de diepe ondergrond – dit is de « ondergrond vanaf een diepte van ten minste 

100 meter onder het aardoppervlak » - van nature aanwezige koolwaterstoffen, stelt het Hof 

vast dat de argumentatie van de Vlaamse Regering volgens welke het bestreden decreet geen 

toepassing kan vinden op het grondgebied van de gemeente Knesselare-Ursel en dus evenmin 

op de onroerende goederen van de verzoekende partijen, steunt op onder meer gegevens van 

de « Databank Ondergrond Vlaanderen », die overigens door de verzoekende partijen niet 

worden ontkracht. 
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 De elementen die door de verzoekende partijen zijn aangevoerd, tonen niet aan dat zij 

beschikken over een voldoende belang bij de vernietiging van de bestreden bepaling.  

 

 B.5.5.  Het beroep is niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 21 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4781 

 
 

Arrest nr. 117/2010 
van 21 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2, 3°, en 22 tot 24 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 

weg, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van 

voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 196.410 van 28 september 2009 in zake de Belgische Staat tegen het 
Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 oktober 
2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 2, 3°, en 22 tot en met 24 van het decreet van 20 april 2001 
betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de 
Mobiliteitsraad voor Vlaanderen artikel 6, § 1, X, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen ? ». 
 
 
 De Vlaamse Regering en de Ministerraad hebben ieder een memorie ingediend. De 
Vlaamse Regering heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 23 juni 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag 
van de terechtzitting bepaald op 15 september 2010. 
 
 Bij beschikking van 14 september 2010 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de 
terechtzitting van 28 september 2010. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Vernaillen, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de Vlaamse Regering; 
 
 .  Mr. P. Peeters, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil  
 
 Voor het verwijzende rechtscollege heeft de Belgische Staat een verzoekschrift ingediend om de 
nietigverklaring te vorderen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 « betreffende het geregeld 
vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld 
vervoer », minstens van de artikelen 2, 23, 26 tot en met 30 en 32 tot en met 36 van het besluit. De Raad van 
State heeft zijn onderzoek beperkt tot de drie middelen die tegen de voormelde artikelen zijn aangevoerd. Twee 
van de drie middelen werden reeds niet gegrond bevonden. 
 
 Het tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 6, § 1, X, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, is gericht tegen de artikelen 26 tot en met 30 van het bestreden 
besluit. Met die bepalingen, die het « vervoer voor eigen rekening » betreffen, werd uitvoering gegeven aan de 



 3

artikelen 22 tot en met 24 van het decreet van 20 april 2001 « betreffende de organisatie van het personenvervoer 
over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen », die de basisregeling inzake die materie 
bevatten. Volgens de Ministerraad zou die materie evenwel een aan de federale overheid voorbehouden 
aangelegenheid zijn, aangezien het gaat om onbezoldigd vervoer, terwijl de bijzondere wetgever die de gewesten 
bevoegd maakte voor het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer, waarmee het geregeld vervoer is bedoeld, 
enkel het bezoldigd vervoer voor ogen had, zoals het bedoeld is in de besluitwet van 30 december 1946. Hij stelt 
dan ook voor dat aan het Hof een prejudiciële vraag wordt gesteld. 
 
 De Raad van State stelt met de Vlaamse Regering vast dat de decreetgever zelf de regeling van het vervoer 
in het decreet van 20 april 2001 niet heeft beperkt tot onbezoldigd vervoer maar ook bepaalde vormen van 
bezoldigd vervoer regelt. Vermits niet wordt betwist dat de artikelen 26 tot en met 30 van het bestreden besluit 
de uitvoering vormen van de artikelen 22 tot en met 24 van het voormelde decreet van 20 april 2001, ligt de 
beweerde bevoegdheidsoverschrijding, indien zij bestaat, reeds vervat in dat decreet. Om die reden acht de Raad 
van State het nodig de door de Ministerraad gesuggereerde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.1.  De Ministerraad merkt allereerst op dat ten tijde van de staatshervorming van 1988, waarbij de 
gewesten op grond van artikel 6, § 1, X, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen bevoegd werden voor « het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer, met inbegrip van de 
bijzondere vormen van geregeld vervoer en de taxidiensten », het « onbezoldigd vervoer » niet was onderworpen 
aan een wettelijke regeling, ook niet in de besluitwet van 30 december 1946. Het is pas bij de inwerkingtreding 
van de verordening (EEG) nr. 684/92 dat in de Belgische rechtsorde een regeling is ingevoerd voor het « vervoer 
voor eigen rekening ». 
 
 A.2.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bevoegdheidstoewijzing van 1988 blijkt volgens de 
Ministerraad dat de bijzondere wetgever met het begrip « stads- en streekvervoer » niets anders heeft bedoeld 
dan het « geregeld vervoer » binnen de landsgrenzen, zoals dat begrip werd gedefinieerd in de besluitwet van 
30 december 1946 en de Europese regelgeving, met inbegrip van het bijzonder geregeld vervoer. Het vervoer dat 
als bijkomende activiteit wordt uitgevoerd, in eigen beheer, valt daar geenszins onder. 
 
 Het vervoer voor eigen rekening is een begrip waarvan de omschrijving is ontleend aan artikel 2, lid 4, van 
de voormelde Europese verordening, zoals gewijzigd bij de verordening (EG) nr. 11/98 van 11 december 1997. 
Het betreft de sporadisch voorkomende, bijkomende en onbezoldigde vervoersactiviteit zonder handels- of 
winstoogmerk, die geenszins kan worden begrepen onder het « geregeld vervoer » dat, luidens artikel 2, 1°, van 
het decreet van 20 april 2001, wordt uitgeoefend met « een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject ». 
 
 Gelet op de toegewezen aard van hun bevoegdheid kunnen de gewesten die enkel bevoegd werden gemaakt 
voor het geregeld vervoer, niet bevoegd worden geacht voor de regeling van het vervoer voor eigen rekening, 
zodat de artikelen 2, 3°, en 22 tot en met 24 van het decreet van 20 april 2001 artikel 6, § 1, X, 8°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 schenden. 
 
 A.3.  Indien er al sprake zou zijn van een gewestelijke bevoegdheid inzake eigen vervoer, wat door de 
Ministerraad uitdrukkelijk wordt betwist, zoals is opgemerkt in A.2, kan die bevoegdheid volgens hem dan enkel 
betrekking hebben op het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer, en niet op het 
ongeregeld vervoer, dat is blijven behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. Dat blijkt overigens niet 
alleen uit de memorie van toelichting bij het decreet van 20 april 2001 maar ook uit het advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State, waarin wordt gesteld dat de bepalingen niet van toepassing mogen zijn op de 
vormen van vervoer waarvoor de federale overheid bevoegd is gebleven, namelijk het grensoverschrijdend 
geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer (autocardiensten). 
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 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.4.  De Vlaamse Regering laat gelden dat geenszins staande kan worden gehouden dat het « vervoer voor 
eigen rekening » uitsluitend tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort op grond van de overweging 
dat de omschrijving van dat begrip in de verordening (EEG) nr. 684/92 alleen zou handelen over « onbezoldigd 
vervoer ». De regeling van het « vervoer voor eigen rekening » zou wel degelijk ook behoren tot de bevoegdheid 
van de gewesten, in zoverre het toepassingsgebied ervan wordt beperkt tot vormen van vervoer die tot de 
bevoegdheid van de gewesten behoren, dus enkel met betrekking tot het gemeenschappelijk stads- en 
streekvervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer. Dat is trouwens de reden waarom de 
desbetreffende bepalingen zijn ondergebracht in het afzonderlijke hoofdstuk van de « Bepalingen gemeen aan de 
hoofdstukken II en III », die refereren aan « het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer » en aan « de 
bijzondere vormen van geregeld vervoer ». 
 
 A.5.  Volgens de Vlaamse Regering zijn de gewesten bevoegd voor de organisatie van het personenvervoer 
over de weg, zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen bezoldigd vervoer en een aantal vormen 
van onbezoldigd vervoer. Zij zouden bevoegd zijn voor het stads- en streekvervoer dat zowel het niet-
grensoverschrijdend geregeld vervoer, het beperkt grensoverschrijdend geregeld vervoer als de bijzondere 
vormen van het geregeld vervoer omvat. De decreetgever hanteert weliswaar een eigen omschrijving van het 
begrip « geregeld vervoer » doch het al dan niet bezoldigd zijn van het vervoer is daarbij niet als onderscheidend 
criterium gehanteerd. De referentie aan de besluitwet van 30 december 1946 is in dat verband niet relevant, 
vermits deze voor het Vlaamse Gewest werd opgeheven. De decreetgever heeft zich duidelijk niet beperkt tot de 
regeling van het onbezoldigd vervoer noch uitsluitend tot het bezoldigd vervoer. 
 
 Het criterium van het al dan niet bezoldigd karakter van het personenvervoer is evenmin bepalend geweest 
in de Europeesrechtelijke omschrijving, waarop de begripsomschrijving in het decreet is gebaseerd. Bedoeld is, 
volgens de Vlaamse Regering onder verwijzing naar de parlementaire voorbereiding, het vervoer zonder 
commercieel doel en met eigen voertuigen, zoals werknemersvervoer dat door de werkgever zelf met eigen 
materieel en middelen wordt verricht, waaronder bijvoorbeeld het vervoer dat door de Vlaamse 
Vervoermaatschappij wordt verricht in het kader van een studiereis voor haar werknemers. Dat vervoer is echter 
slechts een sporadisch voorkomende bijkomende activiteit zonder handels- of winstoogmerk. Verder wordt 
verwezen naar artikel 2, lid 4, van de verordening (EEG) nr. 684/92 en artikel 1, lid 1, van de verordening (EG) 
nr. 11/98. 
 
 A.6.  Volgens de Vlaamse Regering valt uit de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 
8 augustus 1988 evenmin af te leiden dat de decreetgever zich uitsluitend zou moeten beperken tot het bezoldigd 
vervoer. De door de besluitwet van 30 december 1946 geregelde aangelegenheid is geenszins bepalend geweest 
voor de toebedeling van de bevoegdheid ter zake aan de gewesten. 
 
 Zij herhaalt dat het « geregeld vervoer » volledig werd geregionaliseerd, maar dat daaruit niet kan worden 
afgeleid dat het « vervoer voor eigen rekening » niet aan de gewesten is toegewezen. Zij verwijst daarbij naar de 
rechtspraak van het Hof dat de gewesten, zeker in zoverre er uitdrukkelijk sprake is van een volledige 
regionalisering van bevoegdheid, ook steeds moeten worden geacht over homogene bevoegdheidspakketten te 
beschikken, zodat het « vervoer voor eigen rekening », in zoverre het betrekking heeft op geregeld vervoer (zoals 
de verplaatsingen naar het werk die de Vlaamse Vervoermaatschappij organiseert voor haar personeel) en 
bijzondere vormen van geregeld vervoer (zoals leerlingen- en werknemersvervoer) met niet-lucratieve en niet-
commerciële doeleinden, tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten behoort, zoals de Raad van State 
overigens heeft gesteld en waaraan de decreetgever zich heeft gehouden. 
 
 De Vlaamse Regering eindigt met de vaststelling dat de argumentatie van de Ministerraad waarbij het 
gewest inzake vervoer voor eigen rekening geen bevoegdheid zou hebben, ertoe zou leiden dat indien een 
werkgever of een school voor die vorm van vervoer als organisator een beroep doet op een vervoerder, daarvoor 
met toepassing van het decreet van 20 april 2001 nog steeds een overeenkomst of een vergunning nodig zou 
hebben. Maar indien diezelfde werkgever of school daarentegen hetzelfde vervoer zelf zou organiseren, voldoet 
dit nog steeds aan de omschrijving van de bijzondere vormen van geregeld vervoer in artikel 2, 2°, van het 
voormelde decreet maar zou de organisator zich in die gevallen dan weer tot de federale overheid moeten 
wenden om toegelaten te worden tot de markt. De Vlaamse Regering besluit dan ook dat dit de uitoefening van 
de gewestelijke bevoegdheden inzake het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer 
ernstig zou bemoeilijken, zo niet zelfs die vormen van vervoer gewoon onmogelijk zou maken. Tegelijk is 
duidelijk dat de gewestelijke regeling geenszins beoogt te raken aan de federale bevoegdheid inzake de 
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reglementering van de toegang tot het beroep en van de toegang tot de markt met betrekking tot het 
internationaal geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. 
 

 

– B – 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft de artikelen 2, 3°, en 22 tot 24 van het decreet van het 

Vlaamse Gewest van 20 april 2001 « betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 

weg », die, ten tijde van de aanneming van het voor het verwijzende rechtscollege bestreden 

besluit - en dus vóór de wijziging van het voormelde decreet bij het decreet van 13 februari 2004 

« tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 

personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen » - 

bepaalden : 

 

 « Art. 2.  In dit decreet wordt verstaan onder : 
 
 […] 
 
 3°  vervoer voor eigen rekening : vervoer voor niet-lucratieve en niet-commerciële 
doeleinden dat verricht wordt door een natuurlijke persoon of rechtspersoon; 
 
 […] ». 
 
 « Art. 22.  Voor het verrichten van vervoer voor eigen rekening is vereist dat : 
 
 1°  de vervoersactiviteit voor deze natuurlijke persoon of rechtspersoon een bijkomende 
activiteit vormt; 
 
 2°  de gebruikte voertuigen eigendom zijn van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon 
of door haar op afbetaling zijn aangekocht of daarvoor een leasingovereenkomst is afgesloten; 
 
 3°  zij door een personeelslid van de natuurlijke of rechtspersoon of door de natuurlijke 
persoon zelf worden bestuurd. 
 
 Art. 23. § 1.  In afwijking van de artikelen 17 en 19, is voor het verrichten van vervoer 
voor eigen rekening een attest vereist. Het attest wordt afgeleverd door de Vlaamse regering. 
Deze legt de aanvraagprocedure, de vorm en de vermeldingen hiervan vast. 
 
 § 2.  De Vlaamse regering kan het attest intrekken voor een termijn van maximum drie 
maanden indien de houder van het attest de bepalingen van artikel 22 of de 
uitvoeringsbesluiten van dit decreet niet naleeft. 
 
 De intrekking van het attest gebeurt zonder schadeloosstelling en nadat de houder van het 
attest gehoord is. 
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 Art. 24.  Ieder die vervoer voor eigen rekening verricht dient de statistische gegevens 
hieromtrent aan de Vlaamse regering te verstrekken, indien deze hierom verzoekt. 
 
 De gegevens zijn vertrouwelijk en slechts bestemd voor statistische doeleinden 
betreffende het personenvervoer ». 
 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege wenst van het Hof te vernemen of die bepalingen 

artikel 6, § 1, X, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen schenden. 

 

 B.3.1.  Artikel 6, § 1, X, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, bepaalt : 

 

 « Art. 6. § 1.  De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater [thans artikel 39] van de 
Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 X.  Wat de openbare werken en het vervoer betreft : 
 
 […] 
 
 8°  het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer, met inbegrip van de bijzondere 
vormen van geregeld vervoer, het taxivervoer en het verhuren van auto's met chauffeur; ». 
 

 B.3.2.  In de memorie van toelichting bij het ontwerp van wat de bijzondere wet van 1988 

zou worden, is dienaangaande gesteld : 

 

 « De bevoegdheid over het stads- en streekvervoer per metro, pre- of semi-metro, tram, 
trolleybus en autobus, die aan de Gewesten wordt overgedragen, behelst meer in het 
bijzonder : het statuut van de vervoermaatschappijen, het afsluiten van beheerscontracten, de 
infrastructuur, zowel ondergronds als bovengronds, de inrichting van de netten en de daaraan 
verbonden machtigingen, de tarieven en de toegekende tariefverminderingen, de contracten 
met de verhuurders van vervoerdiensten en de berekeningswijze van de aan deze betaalde 
vergoeding, alsmede de grensoverschrijdende lijnen die behoren tot het streekvervoer. 
 
 […] 
 
 Uit het oogpunt van de coördinatie van de vervoermiddelen is het evident dat de 
bevoegdheid voor het verlenen van machtigingen voor de bijzondere vormen van geregeld 
vervoer (leerlingenvervoer, werknemersvervoer, enz…) eveneens naar de Gewesten overgaat. 
 



 7

 Zoals dit bij alle vervoertakken het geval is, blijft de reglementering inzake toegang tot 
het beroep en tot de markt van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer 
over de weg (inhoudende de vereisten inzake vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, borgtocht 
en andere kwaliteitseisen inzake de voertuigen) tot de bevoegdheid behoren van de nationale 
Regering » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1, pp. 16-17). 
 

 Volgens de toenmalige minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen moet 

 

 « wat dit stads- en streekvervoer betreft […] bij de regionalisering een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen geregeld en ongeregeld vervoer, begrippen die trouwens 
een Europese definitie kennen. Met ongeregeld vervoer wordt in courante termen het vervoer 
per autocar bedoeld waartoe ook internationale lijndiensten over zeer lange afstand behoren. 
Net zoals bij het goederenvervoer over de weg gaat het hier om een vrije niet-gesubsidieerde 
sector waar de bevoegdheid louter normerend, reglementair en politioneel is. Deze 
bevoegdheid blijft nationaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toegang tot het beroep, de 
borgtocht, de veiligheid, enzovoort. Aan die situatie verandert niets. 
 
 Het geregeld vervoer daarentegen wordt volledig geregionaliseerd. In deze sector dient 
het onderscheid gemaakt tussen het openbaar, stads- en streekvervoer - de verpachte diensten 
onder meer horen daarin thuis - en het bijzonder geregeld vervoer dat hoofdzakelijk maar niet 
uitsluitend leerlingen- en werknemersvervoer omvat » (Hand., Kamer, 29 juli 1988, 
pp. 1425-1426). 
 

 B.3.3.  Het onderscheid tussen « geregeld vervoer », « bijzondere vormen van geregeld 

vervoer » en « ongeregeld vervoer » wordt gemaakt in de besluitwet van 30 december 1946 

« betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met 

autocars », zoals gewijzigd door de wet van 29 juni 1984. 

 

 Het « geregeld vervoer » is in artikel 3, § 1, van de besluitwet omschreven als : 

 

 « het gemeenschappelijk vervoer van personen […], volgens een frequentie en in een 
bepaalde relatie, waarbij reizigers aan de eindpunten en eventueel onderweg, op vooraf 
gekende stopplaatsen, kunnen in- en uitstappen ». 
 

 Met de « bijzondere vormen van geregeld vervoer » wordt volgens artikel 11, § 1, van de 

besluitwet bedoeld : 

 

 « het gemeenschappelijk vervoer van personen […], wie dit ook organiseert, van 
bepaalde categorieën van personen met uitsluiting van andere reizigers, voor zover het 
vervoer geschiedt op de in artikel 3 bepaalde wijze ». 
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 Het « ongeregeld vervoer » is in artikel 14, § 1, van de besluitwet omschreven als het 

vervoer dat niet aan de voormelde definities beantwoordt. Volgens artikel 14, § 2, van de 

besluitwet omvat het « ongeregeld vervoer » meer bepaald : 

 

 « A.  Het vervoer in gesloten rondritten, dat wil zeggen vervoer met hetzelfde voertuig 
dat dezelfde groep reizigers over het gehele traject vervoert en naar de plaats van vertrek 
terugbrengt; 
 
 B.  Het vervoer waarbij de heenreis met reizigers en de terugreis zonder reizigers 
plaatsvindt; 
 
 C.  Andere, door de Koning te bepalen vormen van ongeregeld vervoer ». 
 

 Het onderscheid tussen « geregeld vervoer », « bijzondere vormen van geregeld vervoer » 

en « ongeregeld vervoer » wordt gemaakt gelijklopend met de EG-verordeningen (voorheen 

de verordening nr. 117/66/EEG van 28 juli 1966, thans de verordening (EEG) nr. 684/92 van 

16 maart 1992, gewijzigd bij de verordening (EG) nr. 11/98 van 11 december 1997), met dien 

verstande dat de « bijzondere vormen van geregeld vervoer » daarin zijn aangemerkt als een 

onderdeel van het « geregeld vervoer ». 

 

 B.3.4.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de gewesten in 1988, wat het gemeenschappelijk 

stads- en streekvervoer betreft, bevoegd zijn geworden voor het geregeld vervoer en de 

bijzondere vormen van geregeld vervoer zoals omschreven in de artikelen 3, § 1, en 11, § 1, 

van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over 

de weg met autobussen en met autocars. De federale overheid is evenwel bevoegd gebleven 

voor het « ongeregeld vervoer », dat alle vormen van vervoer omvat die niet onder de 

voormelde omschrijvingen vallen. 

 

 B.4.1.  Het begrip « vervoer voor eigen rekening » werd niet vermeld in de besluitwet van 

30 december 1946 waarnaar de parlementaire voorbereiding van artikel 6, § 1, X, eerste lid, 

8°, verwijst.  

 

 B.4.2.  In het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het 

voorontwerp van decreet werd erop gewezen dat de decreetgever de in het geding zijnde 

bepalingen slechts kon aannemen « in zoverre het toepassingsgebied ervan beperkt is tot de 

vormen van vervoer die tot de bevoegdheid van de gewesten behoren », en meer in het 
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bijzonder tot enkel « het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer » en « de bijzondere 

vormen van geregeld vervoer », vermits « het taxivervoer » en « het verhuren van auto’s met 

chauffeur » - waarvoor de gewesten eveneens bevoegd zijn - uiteraard niet « voor eigen 

rekening » worden verricht. De in het geding zijnde bepalingen mochten derhalve « niet van 

toepassing zijn op de vormen van vervoer waarvoor de federale overheid bevoegd is 

gebleven, met name het grensoverschrijdend geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer 

(autocardiensten) » (Raad van State, afdeling wetgeving, advies nr. L.29.982/3 van 4 juli 

2000, Parl. St., Vlaams Parlement, 2000-2001, nr. 435/1, p. 133). 

 

 De decreetgever is hieraan tegemoetgekomen door, overigens op advies van de Raad van 

State (ibid., pp. 178-179), die bepalingen op te nemen in een afzonderlijk hoofdstuk IV, met 

als opschrift « Bepalingen gemeen aan de hoofdstukken II en III », die refereren aan « het 

gemeenschappelijk stads- en streekvervoer » en aan « de bijzondere vormen van geregeld 

vervoer ». 

 

 B.4.3.  In de interpretatie volgens welke de in het geding zijnde decretale bepalingen 

betreffende het « vervoer voor eigen rekening » enkel van toepassing zijn op « het 

gemeenschappelijk stads- en streekvervoer » en op « de bijzondere vormen van geregeld 

vervoer », heeft de decreetgever een aangelegenheid geregeld die aan de gewesten is 

toegewezen. 

 

 In die interpretatie zijn die bepalingen niet in strijd met de in de prejudiciële vraag 

vermelde bepaling. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In de in B.4.3 vermelde interpretatie schenden de artikelen 2, 3°, en 22 tot 24 van het 

decreet van het Vlaamse Gewest van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 

personenvervoer over de weg artikel 6, § 1, X, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 21 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5015 

 
 

Arrest nr. 118/2010 
van 21 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
___________ 

 

 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 januari 

2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 

Wetboek van vennootschappen, ingesteld door Marc Jodrillat. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Melchior en de rechters-verslaggevers R. Henneuse en 

E. Derycke, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 augustus 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 augustus 2010, is beroep tot gehele of 
gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2010) ingesteld door 
Marc Jodrillat, wonende te 4000 Luik, En Feronstrée 45. 
 
 
 Op 26 augustus 2010 hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke, met 
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is en, 
voor het overige, dat het Hof klaarblijkelijk niet bevoegd is om kennis te nemen van de andere 
onderwerpen van het verzoekschrift. 
 
 Marc Jodrillat heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies die zijn opgesteld met toepassing van artikel 71 van de wet van 6 januari 1989, 
waren de rechters-verslaggevers van mening dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting 
houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot 
vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is en, voor het overige, dat het Hof klaarblijkelijk niet bevoegd is 
om kennis te nemen van de andere onderwerpen van het verzoekschrift. 
 
 Aangezien de wet van 18 januari 2010 « tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van vennootschappen » is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2010, was de 
termijn om een beroep tot vernietiging in te stellen, volgens de rechters-verslaggevers, verstreken bij het 
instellen van het in het geding zijnde beroep op 6 augustus 2010; daarenboven lijken de andere door de 
verzoeker geformuleerde vorderingen, in zoverre zij autonoom zouden zijn ten opzichte van het beroep tot 
vernietiging, niet tot de bevoegdheid van het Hof te behoren. 
 
 A.2.  In zijn memorie met verantwoording formuleert de verzoeker diverse opmerkingen die met name 
betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het beroep tot vernietiging, alsook op de bevoegdheid. 
 
 De verzoeker stelt vast dat de bestreden wet tussen 26 januari 2010 en 4 februari 2010 voor de hoven en 
rechtbanken niet kon worden aangevoerd vermits zij pas op 5 februari 2010 in werking trad; het beroep tot 
vernietiging is echter verzonden op 5 augustus 2010, zes maanden na de inwerkingtreding van de bestreden wet. 
 
 De verzoeker voert vervolgens arresten aan van de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Hof van 
Cassatie. 
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 Met betrekking tot de bevoegdheid verwijst de verzoeker naar een beroep tot nietigverklaring van het arrest 
nr. 201/2009, ingesteld bij de Raad van State, en preciseert hij dat hij « een prejudiciële vraag » heeft willen 
stellen « aan het Hof van Cassatie in verband met de dubbele aanleg in strafzaken ten aanzien van de ministers »; 
hij merkt op dat hij nog op rechterlijke beslissingen te zijnen aanzien wacht. 
 
 Bij wijze van dispositief vraagt de verzoeker met name aan het Hof dat het het bij het Hof ingestelde beroep 
tot vernietiging ontvankelijk zou verklaren, vermits « het de advocaten zijn die de antiwitwaswetten van België 
schenden door artikel 254 van het Strafwetboek bewust te schenden ». Hij zet eveneens diverse verzoeken uiteen 
die erop gericht zijn dat het Hof met name zou vaststellen dat zijn rechtspraak door diverse personen of 
overheden wordt geschonden, of verzoekt om de toestemming om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof 
van Justitie te Luxemburg. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Marc Jodrillat vordert de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 

18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 

van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en 

het Wetboek van vennootschappen. 

 

 B.2.  Luidens artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof zijn de beroepen strekkende tot vernietiging van een wetsbepaling slechts 

ontvankelijk indien zij worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de 

bekendmaking van de bestreden bepaling in het Belgisch Staatsblad. 

 

 B.3.  Te dezen is de voormelde wet van 18 januari 2010 bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 26 januari 2010. Bijgevolg was de termijn om een beroep tot vernietiging in te 

stellen, verstreken bij de indiening van het in het geding zijnde beroep, op 6 augustus 2010. 

 

 B.4.  Voor het overige en in zoverre zij autonoom zouden zijn ten opzichte van het 

beroep tot vernietiging, behoren de andere vorderingen die de verzoeker in zijn verzoekschrift 

formuleert en in een deel van zijn memorie met verantwoording uiteenzet, niet tot de 

bevoegdheid van het Hof, zoals die is bepaald bij artikel 142 van de Grondwet en bij de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 

 

 B.5.  Uit het voorafgaande vloeit voort dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet 

ontvankelijk is en dat de andere onderwerpen van het verzoekschrift, in zoverre zij autonoom 

zijn ten opzichte van dat beroep, klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof behoren. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 21 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4839 

 
 

Arrest nr. 119/2010 
van 28 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 

betreffende de hervorming van de echtscheiding, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door 

de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 22 december 2009 in zake E.J. tegen D.V., waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 28 december 2009, heeft het Hof van Beroep te Brussel de 
volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 [betreffende de 
hervorming van de echtscheiding], aldus begrepen dat de aldaar aangehaalde oude 
artikelen 229 en 231 (en 232) van het Burgerlijk Wetboek enkel verder van toepassing blijven 
op de (hoofd- en tegen)vorderingen tot echtscheiding, die werden ingeleid vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 (en voorzover er bij de inwerkingtreding van 
die wet nog geen eindvonnis was uitgesproken), maar niet op de na de inwerkingtreding van 
deze wet ingeleide tegenvorderingen tot echtscheiding, die beheerst worden door het nieuwe 
artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre 
aldus een verschil in behandeling zou worden ingesteld tussen de eiser in echtscheiding en de 
verweerder in echtscheiding ?  
 
 2.  A.  Schendt artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007, aldus begrepen dat 
de aldaar aangehaalde oude artikelen 229 en 231 (en 232) van het Burgerlijk Wetboek verder 
van toepassing blijven, niet enkel op de (hoofd- en tegen)vorderingen tot echtscheiding die 
werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 (en voorzover er bij 
de inwerkingtreding van die wet nog geen eindvonnis was uitgesproken), maar eveneens op 
de na de inwerkingtreding van deze wet ingeleide tegenvorderingen tot echtscheiding, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre aldus een verschil in behandeling zou worden 
ingesteld tussen, enerzijds, de gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
wet van 27 april 2007 geconfronteerd werden met een door hun echtgenoot ingeleide en nog 
hangende echtscheidingsvordering op grond van fout en die aldus nog de mogelijkheid 
hebben om, zolang de zaak wat de hoofdvordering tot echtscheiding betreft niet in beraad is 
genomen, zowel in eerste aanleg als in graad van hoger beroep, een vordering tot 
echtscheiding op grond van fout op grond van de opgeheven artikelen 229 en/of 231 B.W. in 
te stellen bij wege van tegeneis, en, anderzijds, de gehuwden die op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 niet geconfronteerd werden met een door hun 
echtgenoot ingeleide en nog hangende echtscheidingsvordering op grond van fout en die aldus 
niet de mogelijkheid hebben om nog een vordering tot echtscheiding op grond van fout op 
grond van de opgeheven artikelen 229 en/of 231 B.W. in te stellen ?  
 
 B.  Schendt artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007, aldus begrepen dat de 
aldaar aangehaalde oude artikelen 229 en 231 (en 232) van het Burgerlijk Wetboek verder van 
toepassing blijven, niet enkel op de (hoofd- en tegen)vorderingen tot echtscheiding die 
werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 (en voorzover er bij 
de inwerkingtreding van die wet nog geen eindvonnis was uitgesproken), maar eveneens op 
de na de inwerkingtreding van deze wet ingeleide tegenvorderingen tot echtscheiding, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre aldus een verschil in behandeling zou worden 
ingesteld tussen, enerzijds, de gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
wet van 27 april 2007 geconfronteerd werden met een door hun echtgenoot ingeleide en nog 
hangende echtscheidingsvordering op grond van fout en die aldus niet de mogelijkheid 
hebben om, gebruik makend van de nieuwe echtscheidingswet, een vordering tot 
echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op grond van het nieuwe artikel 229 
B.W. in te stellen, en anderzijds, de gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding 
van de wet van 27 april 2007 niet geconfronteerd werden met een door hun echtgenoot 
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ingeleide en nog hangende echtscheidingsvordering op grond van fout en die aldus wel de 
mogelijkheid hebben om, gebruik makend van de nieuwe echtscheidingswet, een vordering 
tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting op grond van het nieuwe 
artikel 229 B.W. in te stellen ?  
 
 C.  Schendt artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007, aldus begrepen dat de 
aldaar aangehaalde oude artikelen 229 en 231 (en 232) van het Burgerlijk Wetboek verder van 
toepassing blijven, niet enkel op de (hoofd- en tegen)vorderingen tot echtscheiding die 
werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 (en voorzover er bij 
de inwerkingtreding van die wet nog geen eindvonnis was uitgesproken), maar eveneens op 
de na de inwerkingtreding van deze wet ingeleide tegenvorderingen tot echtscheiding, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre aldus een verschil in behandeling zou worden 
ingesteld tussen, enerzijds, de gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
wet van 27 april 2007 een echtscheidingsvordering op grond van fout hadden ingeleid die dan 
nog hangende was en die aldus na deze inwerkingtreding nog geconfronteerd kunnen worden 
met een door hun echtgenoot ingestelde (tegen)vordering tot echtscheiding op grond van fout 
zelfs gesteund op tekortkomingen gepleegd na of vastgesteld na deze inwerkingtreding en, 
anderzijds, de gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 27 april 
2007 geen echtscheidingsvordering op grond van fout hadden ingeleid, en die aldus sinds 
deze inwerkingtreding niet meer geconfronteerd kunnen worden met een door hun echtgenoot 
ingestelde vordering tot echtscheiding op grond van fout gesteund op tekortkomingen 
gepleegd voor of na of vastgesteld voor of na deze inwerkingtreding ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij dagvaarding van 22 augustus 2007 vordert een man de echtscheiding ten nadele van zijn echtgenote op 
grond van het vroegere artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek (overspel). 
 
 Met besluiten neergelegd ter griffie op 4 september 2007, vordert de echtgenote bij wege van 
tegenvordering de echtscheiding ten nadele van haar man op grond van de vroegere artikelen 229 (overspel) en 
231 (grove beledigingen) van het Burgerlijk Wetboek. 
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 In eerste aanleg wordt de echtscheiding bij vonnis van 29 oktober 2007 ten nadele van de vrouw 
uitgesproken. Haar tegenvordering op grond van de vroegere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wordt bij 
datzelfde vonnis verworpen. 
 
 De echtgenote stelt gedeeltelijk hoger beroep in tegen dat vonnis. Zij is van mening dat haar tegenvordering 
ten onrechte werd verworpen. In ondergeschikte orde – voor zover het Hof van Beroep van oordeel zou zijn dat 
de tegenvordering te verwerpen is - vraagt zij dat aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag zou worden 
gesteld over de ongelijkheid die bestaat tussen een partij die de echtscheiding inleidt op grond van de vroegere 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en een partij die een tegenvordering instelt maar die zich na 1 september 
2007 niet meer kan beroepen op de vroegere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. In meer ondergeschikte 
orde vraagt zij de echtscheiding op grond van het nieuwe artikel 229, § 1, van het Burgerlijk Wetboek (duurzame 
ontwrichting). 
 
 In het verwijzingsarrest doet het Hof van Beroep te Brussel opmerken dat er in de rechtspraak en rechtsleer 
onenigheid bestaat over de vraag of na 1 september 2007 nog tegenvorderingen tot echtscheiding kunnen worden 
ingesteld op grond van de vroegere bepalingen, rekening houdend met artikel 42, § 2, eerste lid, van de op 
1 september 2007 in werking getreden wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding. 
Volgens die overgangsbepaling blijven de vroegere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing op de 
echtscheidingsprocedures die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet en waarvoor geen 
eindvonnis is uitgesproken. 
 
 Volgens een eerste stelling kan vanaf 1 september 2007 een tegenvordering in een reeds hangende 
echtscheidingsprocedure enkel worden ingesteld op grond van de nieuwe bepalingen. Volgens een tweede 
stelling kan in een reeds hangende procedure ook na 1 september 2007 een tegenvordering op grond van 
bepaalde feiten overeenkomstig de vroegere artikelen 229 of 231 van het Burgerlijk Wetboek worden ingesteld. 
 
 Het Hof van Beroep refereert aan het arrest nr. 100/2009 van 18 juni 2009 van het Grondwettelijk Hof in 
antwoord op een prejudiciële vraag over het tweede lid van artikel 42, § 2, van de wet van 27 april 2007. Het 
Grondwettelijk Hof oordeelde daarin dat er geen redelijke verantwoording is voor het verschil in behandeling dat 
door die bepaling, zoals geïnterpreteerd door de verwijzende rechter, in het leven wordt geroepen tussen, 
enerzijds, de partij die de echtscheiding heeft verkregen op grond van de vroegere wet en die bijgevolg, zelfs in 
geval van fout, recht heeft op een uitkering tot levensonderhoud en, anderzijds, de partij die de echtscheiding 
heeft verkregen op tegenvordering.  
 
 Het Hof van Beroep stelt dat de redenering van het Grondwettelijk Hof in dat arrest nr. 100/2009 uitgaat 
van de vaststelling dat de situatie die ten grondslag ligt zowel aan de hoofdvordering tot echtscheiding als aan de 
tegenvordering tot echtscheiding dezelfde is, namelijk de ontwrichting van het huwelijk van twee echtgenoten 
die beide de echtscheiding wensen te verkrijgen, en daaruit afleidt dat als die situatie dezelfde is, zij niet kan 
verantwoorden dat op de respectieve vorderingen twee verschillende regelingen worden toegepast die zowel 
vanuit het oogpunt van de vereisten tot het verkrijgen van de echtscheiding als vanuit dat van het verkrijgen van 
een onderhoudsuitkering na echtscheiding verschillend zijn. 
 
 Het Hof van Beroep doet opmerken dat er volgens het Grondwettelijk Hof, naast de aldus ongrondwettig 
bevonden interpretatie, een andere grondwetsconforme interpretatie mogelijk blijkt volgens welke ook de na 
1 september 2007 ingeleide tegenvordering tot echtscheiding wordt beheerst door de vroegere 
echtscheidingswet. In die interpretatie is er geen probleem van discriminatoire behandeling van de eiser op 
hoofdeis en de eiser op tegeneis. 
 
 Het Hof van Beroep heeft echter vragen bij de door het Grondwettelijk Hof gevolgde redenering en bij de 
gevolgen die uit dat arrest voortvloeien. 
 
 Het Hof van Beroep besluit daarop de vier hiervoor geciteerde prejudiciële vragen te stellen. 
 
 Het verwijzende rechtscollege preciseert dat de onder punt 1 geciteerde vraag steunt op de interpretatie van 
artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 die volgens het Hof van Beroep overeenstemt met de 
ratio legis van die overgangsbepaling (de vroegere artikelen blijven van toepassing op de hoofd- en 
tegenvorderingen tot echtscheiding die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 
maar niet op de na 1 september 2007 ingeleide tegenvorderingen, die beheerst worden door het nieuwe 
artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek). De onder punt 2 A tot C geformuleerde vragen berusten op de tweede 
interpretatie van die bepaling (de vroegere artikelen blijven van toepassing, niet enkel op de hoofd- en 
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tegenvorderingen tot echtscheiding die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007, 
maar eveneens op de na 1 september 2007 ingeleide tegenvorderingen). 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Wat de eerste prejudiciële vraag betreft, is de Ministerraad van mening dat artikel 42, § 2, eerste lid, 
van de wet van 27 april 2007, in de interpretatie dat een verweerder op een vordering tot echtscheiding ingeleid 
vóór 1 september 2007 op grond van de vroegere bepalingen een tegenvordering tot echtscheiding kan indienen 
op grond van diezelfde bepalingen (voor zover over de hoofdvordering nog geen eindvonnis is uitgesproken), 
bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Eiser en verweerder worden dan immers op dezelfde 
manier behandeld. De Ministerraad refereert aan het arrest nr. 100/2009 van 18 juni 2009, overweging B.7, eerste 
alinea. 
 
 Thans is echter de vraag of er een schending is van die grondwetsbepalingen in de interpretatie dat de 
verweerder zijn tegeneis tot echtscheiding enkel mag doen steunen op de vroegere artikelen 229 of 231 van het 
Burgerlijk Wetboek als de tegeneis werd ingediend vóór 1 september 2007, en enkel op het nieuwe artikel 229 
vanaf 1 september 2007. 
 
 De Ministerraad citeert het arrest nr. 100/2009 (B.4.1 - B.8) en stelt vast dat de redenering van het 
Grondwettelijk Hof in het verwijzingsarrest wordt bekritiseerd, onder meer « abstractie makend van het oogpunt 
van de onderhoudsuitkering en andere gevolgen van de echtscheiding ». 
 
 Volgens de Ministerraad beperkt het Grondwettelijk Hof zich in dat arrest nr. 100/2009 niet tot de 
onderhoudsuitkering en andere gevolgen van de echtscheiding, aangezien het Hof het uitdrukkelijk 
ongrondwettig acht dat de partijen bij het geding het vervuld zijn van andere voorwaarden om de echtscheiding 
te verkrijgen zouden moeten aantonen (punt B.7, tweede alinea, van het arrest nr. 100/2009). 
 
 De Ministerraad doet ook opmerken dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 100/2009 geen onderscheid 
maakt tussen het eerste en het tweede lid van artikel 42, § 2, van de wet van 27 april 2007. 
 
 De Ministerraad besluit dat de eerste prejudiciële vraag al een antwoord kreeg in het bovenvermelde arrest, 
en derhalve geen antwoord meer behoeft. 
 
 A.2.1.  Wat de overige prejudiciële vragen betreft, is de Ministerraad in hoofdorde van mening dat de beoogde 
categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn, nu de ene volledig onder de oude wetgeving valt en de andere 
volledig onder de nieuwe. 
 
 A.2.2.  In ondergeschikte orde betoogt de Ministerraad dat het verschil in behandeling berust op een 
objectief criterium, namelijk de datum van inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007, en dat het door de 
wetgever gemaakte onderscheid gerechtvaardigd is ten aanzien van het doel van de wet. 
 
 Het gegeven dat de nieuwe wet na haar inwerkingtreding integraal van toepassing is op procedures die pas 
na die datum worden ingesteld, komt tegemoet aan de bedoeling van de wetgever om de nieuwe wet 
daadwerkelijk in werking te zien treden, wat een rechtmatige doelstelling is. 
 
 Dat de vroegere wet integraal van toepassing blijft op de partijen bij een geding dat werd ingeleid vóór de 
inwerkingtreding van een nieuwe wet en dat nog niet werd beslecht met een eindvonnis, komt tegemoet aan de 
bedoeling van de wetgever om de continuïteit van de procedures te waarborgen en de rechtmatige verwachtingen 
van de partijen niet te schenden, wat eveneens een rechtmatige doelstelling is. 
 
 Volgens de Ministerraad brengt dat verschil in behandeling geen kennelijk onevenredige gevolgen teweeg, 
rekening houdend met het beoogde doel. In het verwijzingsarrest wordt geen enkele indicatie gegeven over 
eventuele onredelijke gevolgen en de Ministerraad kan er ook geen ontwaren. 
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 A.2.3.  Wat de vraag onder punt 2 A betreft, verklaart de Ministerraad niet in te zien waarom de verweerder 
bij een echtscheidingsprocedure die is ingeleid na 1 september 2007 een kennelijk onevenredig nadeel zou lijden 
doordat hij geen tegenvordering kan instellen op grond van de vroegere artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk 
Wetboek. De eiser kan dit dan immers ook niet meer. 
 
 A.2.4.  Wat de vraag onder punt 2 B betreft, is de Ministerraad van mening dat het gegeven dat een 
verweerder bij een procedure die is ingeleid vóór 1 september 2007 geen tegenvordering kan instellen op grond 
van het nieuwe artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek, evenmin kennelijk onevenredig kan worden beschouwd, 
nu hij op dezelfde wijze wordt behandeld als de eiser. 
 
 A.2.5.  Ten slotte, wat de vraag onder punt 2 C betreft, kan volgens de Ministerraad evenmin worden 
ingezien waarom de eiser bij een echtscheidingsprocedure die hij heeft ingeleid vóór 1 september 2007 op een 
kennelijk onevenredige wijze zou worden behandeld louter doordat de verweerder een tegeneis kan instellen op 
grond van dezelfde bepalingen als die welke de grondslag waren van de door hemzelf ingeleide hoofdvordering. 
Ook hij wordt dan immers op dezelfde wijze behandeld als de tegenpartij. 
 
 A.2.6.  De Ministerraad besluit dat de eerste prejudiciële vraag geen antwoord behoeft en dat de overige 
vragen ontkennend dienen te worden beantwoord. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op de bestaanbaarheid met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet van artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 

betreffende de hervorming van de echtscheiding, dat bepaalt : 

 
 « De vroegere artikelen 229, 231 en 232 van [het Burgerlijk] Wetboek blijven van 
toepassing op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid 
voor de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken ». 
 

 B.2.  Die vroegere artikelen maakten het de gehuwden mogelijk om – naast de 

echtscheiding bij onderlinge toestemming – de echtscheiding te vorderen op grond van 

bepaalde feiten (overspel of gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen – 

artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek) of na twee jaar feitelijke scheiding 

(artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 De wetgever, die beoogde de schadelijke gevolgen van die echtscheidingsprocedures 

voor de relaties tussen de partijen zoveel mogelijk te beperken en de schuldloze echtscheiding 

in te voeren, heeft de artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door 

een nieuw artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de echtscheiding kan 

worden aangevraagd op eenvoudige vaststelling van de duurzame ontwrichting tussen de 

echtgenoten (Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2341/001, pp. 6-7). 

 



 7

 Artikel 44 van de wet van 27 april 2007 bepaalt dat die wet in werking treedt op 

1 september 2007. 

 

 B.3.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie verzet zich niet ertegen dat de 

wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om er andere na te streven. In het 

algemeen trouwens moet de overheid haar beleid kunnen aanpassen aan de wisselende 

vereisten van het algemeen belang. 

 

 B.4.  Indien de wetgever een beleidswijziging noodzakelijk acht, vermag hij te oordelen 

dat die beleidswijziging met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd en is hij in 

beginsel niet ertoe gehouden in een overgangsregeling te voorzien. De artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet zijn slechts geschonden indien de overgangsregeling of de afwezigheid daarvan 

tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien 

aan het vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan. 

 

 B.5.  Het verwijzende rechtscollege wordt geconfronteerd met de vraag naar de 

ontvankelijkheid van een tegenvordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten die 

door de echtgenote na 1 september 2007 werd ingesteld bij wege van besluiten neergelegd in 

een voordien door de echtgenoot ingeleide rechtspleging tot echtscheiding op grond van 

bepaalde feiten.  

 

 B.6.  De eerste prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid, met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het 

verschil in behandeling dat door de overgangsbepaling van artikel 42, § 2, eerste lid, van de 

wet van 27 april 2007 ontstaat indien die bepaling zo wordt begrepen dat de hoofdeiser en de 

eiser op tegeneis de vóór 1 september 2007 ingestelde vordering tot echtscheiding kunnen 

doen steunen op de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek (en zolang 

geen eindvonnis is geveld), maar dat de verweerder, die na 1 september 2007 een 

tegenvordering instelt, geen beroep meer kan doen op die vroegere bepalingen. 

 

 B.7.1.  Bij zijn arrest nr. 100/2009 van 18 juni 2009 heeft het Hof geoordeeld dat dit 

verschil in behandeling niet in redelijkheid verantwoord is :  
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 « Aangezien de situatie die ten grondslag ligt aan de vorderingen voor de rechter, 
dezelfde is - namelijk de ontwrichting van het huwelijk van twee echtgenoten die de 
echtscheiding wensen te verkrijgen -, kan zij immers niet verantwoorden dat daarop twee 
regelingen worden toegepast die zowel vanuit het oogpunt van de voorwaarden tot verkrijging 
van de echtscheiding als vanuit dat van het verkrijgen van een uitkering tot levensonderhoud 
verschillend zijn ». 
 

 B.7.2.  In het bovenvermelde arrest heeft het Hof doen opmerken dat de 

overgangsbepaling van artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 de bedoeling 

van de wetgever vertaalt om, wat betreft de lopende procedures, af te wijken van de 

onmiddellijke toepassing van de wet van 27 april 2007. 

 

 B.7.3.  De overweging van het verwijzende rechtscollege dat « verdedigd kan worden dat 

de situatie van de echtgenoot die geconfronteerd wordt met een ernstige tekortkoming aan de 

huwelijksplichten door zijn partner, helemaal niet dezelfde is als de situatie van de echtgenoot 

wiens huwelijk weliswaar ontwricht is maar die geen ernstige tekortkoming aan de 

huwelijksplichten door zijn partner kan inroepen », neemt niet weg dat – zoals het Hof in zijn 

arrest nr. 100/2009 heeft opgemerkt – de ontwrichting van het huwelijk van twee echtgenoten 

die de echtscheiding wensen te verkrijgen ten grondslag ligt aan hun respectieve vorderingen. 

Nu de wetgever, in afwijking van de gewone regels van inwerkingtreding van wetgeving, 

heeft gewild dat de reeds op grond van bepaalde feiten ingeleide echtscheidingsprocedures 

konden worden voortgezet op basis van de vroegere artikelen 229, 231 of 232 van het 

Burgerlijk Wetboek, is het niet verantwoord dat de ene echtgenoot die de procedure heeft 

ingeleid vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, na 1 september 2007 nog de 

echtscheiding op grond van bepaalde feiten overeenkomstig die vroegere bepalingen zou 

kunnen verkrijgen maar dat de andere echtgenoot zulks niet meer zou kunnen op dezelfde 

gronden. 

 

 B.7.4.  Artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007, in de interpretatie dat de 

artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek enkel van toepassing blijven op de 

hoofdvorderingen tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten die zijn ingeleid vóór de 

inwerkingtreding van die wet (zolang geen eindvonnis is geveld) en niet op de 

tegenvorderingen die op diezelfde gronden zijn ingeleid na de inwerkingtreding van die wet, 

is in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  
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 Nu de voldoende precieze en volledige vaststelling van de ongrondwettigheid zich 

bevindt in de aan het Hof voorgelegde tekst, in de interpretatie dat de overgangsbepaling van 

artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 enkel betrekking heeft op de 

hoofdvorderingen tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten die zijn ingeleid vóór 

1 september 2007 (waarover nog geen eindvonnis is geveld) maar niet op de tegenvorderingen 

tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten ingesteld na die datum, komt het aan het 

verwijzende rechtscollege toe de discriminatie te verhelpen door die tegenvorderingen te 

beoordelen in het licht van de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, 

ook wanneer zij na 1 september 2007 zijn ingediend in een nog hangende 

echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten. 

 

 B.7.5.  De eerste prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 

 

 B.8.1.  De tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag gaan, in tegenstelling tot de 

eerste prejudiciële vraag, uit van de interpretatie van artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 

27 april 2007 volgens welke de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek 

van toepassing blijven zowel op de vorderingen tot echtscheiding (zowel hoofdvorderingen als 

tegenvorderingen) die zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van die wet (zolang geen 

eindvonnis is geveld) als op de tegenvorderingen die na die datum (1 september 2007) zijn 

ingediend. 

 

 B.8.2.  In zijn arrest nr. 100/2009 van 18 juni 2009 heeft het Hof overwogen dat er in die 

interpretatie van de in het geding zijnde bepaling geen verschil in behandeling bestaat tussen de 

echtgenoot die de hoofdvordering tot echtscheiding heeft ingesteld en de echtgenoot die een 

tegenvordering instelt. 

 

 B.8.3.  In het verwijzingsarrest wordt opgemerkt dat « voor zover bekend het Hof van 

Cassatie over deze controverse (nog) geen uitspraak heeft moeten doen ». 

 

 Inmiddels heeft het Hof van Cassatie bij twee arresten van 12 april 2010 geoordeeld dat de 

vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing blijven op de 

tegenvordering die is ingediend na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, op 1 september 

2007, wanneer de oorspronkelijke vordering waarop zij is geënt, werd ingesteld vóór die datum 

(Cass., 12 april 2010, C.09.0278.F en C.09.0378.F). 
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 B.9.1.  Met de tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag wenst het verwijzende 

rechtscollege te vernemen of in de interpretatie weergegeven in B.8.1 de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet zijn geschonden door het verschil in behandeling tussen, enerzijds, 

 

 gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 

werden geconfronteerd met een door hun echtgenoot ingeleide en nog hangende 

echtscheidingsvordering op grond van fout, en die aldus nog de mogelijkheid hebben om 

(zolang de hangende procedure niet is beslecht bij een eindvonnis), een tegenvordering tot 

echtscheiding op grond van fout op grond van de vroegere artikelen 229 of 231 van het 

Burgerlijk Wetboek in te stellen - zelfs steunende op tekortkomingen gepleegd na of 

vastgesteld na die inwerkingtreding (vraag 2 C) -, maar die alsdan niet de mogelijkheid 

hebben om een vordering op grond van onherstelbare ontwrichting op grond van het nieuwe 

artikel 229 van dat Wetboek in te stellen (vraag 2 B) 

 

 en, anderzijds, 

 

 -  gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 

niet werden geconfronteerd met een door hun echtgenoot ingeleide en nog hangende 

echtscheidingsvordering op grond van fout, en die aldus niet de mogelijkheid hebben om nog 

een vordering tot echtscheiding op grond van fout op grond van de vroegere bepalingen in te 

stellen (vraag 2 A); 

 

 -  gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 

niet werden geconfronteerd met een door hun echtgenoot ingeleide en nog hangende 

echtscheidingsvordering op grond van fout, en die aldus wel de mogelijkheid hebben om een 

vordering tot echtscheiding in te stellen op grond van het nieuwe artikel 229 van het 

Burgerlijk Wetboek (vraag 2 B); 

 

 -  gehuwden die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 

geen echtscheidingsvordering op grond van bepaalde feiten hadden ingeleid, en die aldus 

sinds die inwerkingtreding niet meer kunnen worden geconfronteerd met een door hun 

echtgenoot ingestelde vordering tot echtscheiding op grond van fout steunende op 
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tekortkomingen gepleegd vóór of na of vastgesteld vóór of na die inwerkingtreding 

(vraag 2 C). 

 

 B.9.2.  De aangevoerde verschillen in behandeling berusten op een objectief criterium, 

het feit dat vóór 1 september 2007 voor een rechtbank een vordering tot echtscheiding is 

ingesteld op grond van de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek 

waarover nog geen eindvonnis is geveld. 

 

 B.9.3.  De wetgever heeft met de in het geding zijnde bepaling gewild dat voor die 

vorderingen of « procedures van echtscheiding » de voormelde artikelen verder van 

toepassing zouden blijven. Het Hof heeft in zijn arrest nr. 100/2009 geoordeeld dat het niet 

verantwoord is dat, hoewel de ene echtgenoot die de procedure heeft ingeleid vóór de 

inwerkingtreding van de nieuwe wet na 1 september 2007 nog de echtscheiding op grond van 

bepaalde feiten overeenkomstig die vroegere bepalingen zou kunnen verkrijgen, de andere 

echtgenoot zulks niet meer zou kunnen op dezelfde gronden. 

 

 Als de ene huwelijkspartner krachtens de overgangsbepaling van artikel 42, § 2, eerste 

lid, van de wet van 27 april 2007 de echtscheiding nog kan verkrijgen op grond van de 

vroegere bepalingen, is er geen verschil in behandeling voor zover wordt aangenomen dat de 

andere partner in dat geval ook de echtscheiding kan vorderen op grond van dezelfde 

bepalingen. Er is eveneens gelijkheid van behandeling wanneer er tussen de echtgenoten op 

het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 geen echtscheidingsvordering 

hangende is : beiden kunnen na 1 september 2007 een vordering instellen op grond van de 

nieuwe bepaling van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 B.9.4.  Het is niet onredelijk dat de echtgenoten na 1 september 2007 tegenover elkaar 

enkel een tegenvordering tot echtscheiding kunnen instellen op basis van de vroegere 

bepalingen wanneer op dat tijdstip nog een hoofdvordering tot echtscheiding op grond van 

bepaalde feiten hangende is (vraag 2 A en partim 2 C). 

 

 Het is evenmin onredelijk dat de gehuwden tegenover elkaar geen tegenvordering kunnen 

instellen op basis van het nieuwe artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek wanneer op dat 

tijdstip nog een hoofdvordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten 

overeenkomstig de vroegere artikelen 229, 230 en 232 van dat Wetboek hangende is (vraag 
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2 B), voor zover wordt aangenomen dat zij dan de mogelijkheid behouden om bij wege van 

tegenvordering de echtscheiding te vragen op grond van diezelfde bepalingen. 

 

 Voorts is het evenmin onredelijk dat, zolang de ene echtgenoot de echtscheiding kan 

nastreven op grond van bepaalde feiten en er geen einduitspraak is geveld, ook de andere 

echtgenoot de echtscheiding kan vorderen op grond van bepaalde feiten - zelfs als het gaat om 

feiten die voortduren of dateren van na 1 september 2007 - en dat geen van beiden na 

1 september 2007 nog kan worden geconfronteerd met een vordering tot echtscheiding op 

grond van bepaalde feiten als er voordien geen dergelijke echtscheidingsprocedure hangende 

was (vraag 2 C). 

 

 Wanneer er op 1 september 2007 geen echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde 

feiten hangende is, kunnen beide echtgenoten de echtscheiding vorderen op grond van de 

nieuwe bepaling van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 Aldus wordt niet op buitensporige wijze afbreuk gedaan aan het vertrouwensbeginsel. 

Immers, enerzijds, heeft de wetgever uitdrukkelijk gewild dat de verwachting van de eisende 

partij in een hangende echtscheidingsprocedure om haar vordering te zien slagen, niet zou 

worden miskend en, anderzijds, kon de verwerende partij in een hangende 

echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten niet in redelijkheid hopen dat zij vanaf 

de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 door middel van het instellen van een 

tegenvordering op grond van onherstelbare ontwrichting zou kunnen ontsnappen aan een 

veroordeling tot echtscheiding te haren nadele en aan de daaraan in de regel verbonden 

onderhoudsverplichting. 

 
 B.9.5.  De tweede, de derde en de vierde prejudiciële vraag dienen ontkennend te worden 

beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van 

de echtscheiding schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat de 

vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek enkel van toepassing blijven 

op de hoofdvorderingen tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten die zijn ingeleid vóór 

de inwerkingtreding van die wet zolang geen eindvonnis is uitgesproken, en niet op de 

tegenvorderingen die op die gronden worden ingeleid na die inwerkingtreding. 

 

 -  Artikel 42, § 2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van 

de echtscheiding schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in de interpretatie dat de 

vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing blijven zowel op 

de vorderingen tot echtscheiding, zowel hoofdvorderingen als tegenvorderingen, die zijn ingeleid 

vóór de inwerkingtreding van die wet, zolang geen eindvonnis is uitgesproken als op de 

tegenvorderingen die zijn ingediend na die inwerkingtreding. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4840 

 
 

Arrest nr. 120/2010 
van 28 oktober 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 116 van het Waalse Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 199.059 van 18 december 2009 in zake Jean-Marie Dullier tegen de stad 
Nijvel en het Waalse Gewest, tussenkomende partij : Thierry Deboelpaep, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 december 2009, heeft de Raad van State 
de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 116 van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
patrimonium (WWROSP) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 
artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, doordat het een regeling van stilzwijgende 
beslissing invoert voor de afwijkingen die kunnen worden toegestaan ter uitvoering van de 
artikelen 112 en 114 van het WWROSP, in zoverre naar gelang van de houding van de 
gemachtigde ambtenaar, de rechtzoekende derde die belang heeft bij de vernietiging, 
geconfronteerd wordt hetzij met het geval waarin de gemachtigde ambtenaar uitdrukkelijk een 
afwijking toekent bij een beslissing die zal kunnen worden getoetst door de Raad van State, 
hetzij, zoals te dezen, met het geval waarin, aangezien de gemachtigde ambtenaar de termijn 
van artikel 116 van het WWROSP laat verstrijken, die derde te maken heeft met een 
stilzwijgende beslissing tot toekenning van de afwijking waarop elke jurisdictionele controle 
onmogelijk is ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Henry Hanot, wonende te 4260 Ciplet, rue de Neuville 29; 
 
 -  de Waalse Regering. 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2010 : 
 
 -  is niemand verschenen; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In november 2007 dient de eigenaar van een terrein bij het gemeentecollege van Nijvel een aanvraag in 
voor een stedenbouwkundige vergunning teneinde er een eengezinswoning te bouwen. Aangezien dat terrein op 
het gewestplan gelegen is in landbouwgebied, verzoekt de aanvrager van de vergunning om de toepassing van 
artikel 112 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (WWROSP), dat 
de zogenaamde « opvulregel » bevat. 
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 Ter gelegenheid van het openbaar onderzoek met betrekking tot die vergunningsaanvraag, dient de eigenaar 
van een van de huizen die gelegen zijn naast het voormelde terrein op 5 december 2007 een bezwaarschrift in 
waarin hij onder andere betoogt dat bepaalde voorwaarden voor de toepassing van artikel 112 van het WWROSP 
niet werden nageleefd. 
 
 Nadat het gemeentecollege op 28 januari 2008 een voor de vergunningsaanvraag gunstig, met redenen 
omkleed advies heeft uitgebracht, stuurt het op 6 februari 2008 het dossier door naar de door de Waalse Regering 
gemachtigde ambtenaar opdat hij uitspraak doet over de afwijking van het gewestplan die wordt gevraagd op 
basis van artikel 112 van het WWROSP. Aangezien die ambtenaar binnen vijfendertig dagen na die aanvraag om 
afwijking van het gemeentecollege geen beslissing verstuurt, wordt de beslissing van die ambtenaar met 
toepassing van artikel 116, § 5, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, geacht gunstig te zijn. Op 25 maart 2008 
beslist het gemeentecollege de gevraagde stedenbouwkundige vergunning te verlenen. 
 
 Een beroep tot nietigverklaring gericht tegen die laatste beslissing wordt aanhangig gemaakt bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State; die afdeling is van oordeel dat het uitsluitend aan de gemachtigde 
ambtenaar die geroepen is om uitspraak te doen over de aanvraag tot afwijking van het gewestplan gegrond op 
artikel 112 van het WWROSP, toekomt om, enerzijds, de inachtneming van de voorwaarden voor afwijking 
uitgedrukt in die bepaling en, anderzijds, met toepassing van artikel 114 van hetzelfde Wetboek, het 
uitzonderlijk karakter van die afwijking te motiveren. Zij betoogt ook dat wanneer de gemachtigde ambtenaar 
geen uitspraak doet over die aanvraag tot afwijking, het door de loutere werking van artikel 116, § 5, tweede lid, 
van het WWROSP is dat zijn beslissing geacht wordt gunstig te zijn, zodat deze geen handeling van een 
administratieve overheid is in de zin van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de 
Raad van State. De Raad van State merkt ten slotte op dat die gunstig geachte beslissing per definitie niet met 
redenen is omkleed en beslist bijgevolg op eigen initiatief aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële 
vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Waalse Regering is, in hoofdorde, van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft 
en, in ondergeschikte orde, dat zij ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 Zij is van oordeel dat de vraag berust op de onjuiste vaststelling volgens welke het onmogelijk zou zijn een 
jurisdictionele controle uit te oefenen op een stilzwijgende beslissing van de door de Waalse Regering 
gemachtigde ambtenaar waarbij de in artikel 112 van het WWROSP beoogde afwijking wordt aanvaard. Zij 
betoogt dat die vaststelling ertoe strekt een vergelijking te maken met de situatie van de stilzwijgende 
vergunning die werd onderzocht in het arrest van het Hof nr. 156/2003 van 26 november 2003. 
 
 A.1.2.  De Waalse Regering preciseert dat, uitdrukkelijk of stilzwijgend, de in artikel 116, § 5, van het 
WWROSP bedoelde beslissing tot afwijking een voorbereidende handeling is die deel uitmaakt van de procedure 
van onderzoek van een vergunningsaanvraag. 
 
 Zij merkt ook op dat de omstandigheid dat het gunstige karakter van een beslissing waarin uitspraak wordt 
gedaan over een aanvraag tot afwijking slechts het gevolg is van het verstrijken van de tijd, het gemeentecollege 
niet belet de vergunning te weigeren (of haar slechts te verlenen onder bepaalde voorwaarden) en het college er 
niet van ontslaat de artikelen 112 en 114 van het WWROSP alsook de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 
1991 « betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen » in acht te nemen. 
 
 Zij voegt eraan toe dat een stilzwijgende beslissing tot afwijking het gemeentecollege ook niet ontslaat van 
de verplichting de vergunningsaanvraag te onderzoeken en over die aanvraag uitspraak te doen in een 
uitdrukkelijke beslissing die het voorwerp zal kunnen zijn van de georganiseerde administratieve beroepen en, in 
voorkomend geval, van een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State overeenkomstig artikel 14, § 1, 
van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State. De Waalse Regering betoogt dat een 
dergelijk beroep - gericht tegen een beslissing om de gevraagde vergunning te verlenen - een jurisdictionele 
controle mogelijk maakt van de wettigheid van de in artikel 116, § 5, van het WWROSP bedoelde stilzwijgende 
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beslissing tot afwijking en dat die controle niet zal verschillen van die welke zou worden uitgeoefend ten aanzien 
van een uitdrukkelijke beslissing tot afwijking genomen door de gemachtigde ambtenaar, vermits een 
stilzwijgende beslissing ook een voorbereidende akte is waartegen geen beroep kan worden ingesteld dat 
onderscheiden is van datgene dat gericht is tegen een beslissing om een stedenbouwkundige vergunning te 
verlenen. De Regering merkt ook op dat de Raad van State in dat geval zal moeten nagaan, op basis van het 
administratieve dossier, of de voorwaarden voor afwijking vermeld in de artikelen 110 tot 113 van het 
WWROSP wel degelijk zijn vervuld. 
 
 A.1.3.  De Waalse Regering zet vervolgens uiteen dat de stilzwijgende beslissing tot afwijking genomen 
door de gemachtigde ambtenaar zich slechts van de uitdrukkelijke beslissing tot afwijking onderscheidt door het 
feit dat de eerste niet uitdrukkelijk gemotiveerd is. Zij merkt niettemin op dat dit het gemeentecollege niet 
ontslaat van zijn verplichting om de beslissing waarmee de gevraagde vergunning wordt verleend, uitdrukkelijk 
te motiveren. 
 
 Zij merkt op dat het ontbreken van een uitdrukkelijke motivering van een bestuurshandeling de 
jurisdictionele controle van die handeling niet onmogelijk maakt. Zij verwijst in dat verband naar de controle van 
de wettigheid van talrijke bestuurshandelingen zonder uitdrukkelijke motivering die de Raad van State heeft 
uitgeoefend tussen zijn oprichting en de inwerkingtreding van de wet van 29 juli 1991, en naar de controle die de 
Raad van State nog daadwerkelijk uitoefent op de reglementaire handelingen. 
 
 A.2.1.  Henry Hanot, de auteur van een memorie ingediend krachtens artikel 87, § 1, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, nodigt het Hof uit om op de prejudiciële vraag te antwoorden 
zonder uit het oog te verliezen dat artikel 116, § 5, tweede lid, van het WWROSP verbonden is met de 
artikelen 113 en 114 van hetzelfde Wetboek. 
 
 A.2.2.  Hij doet blijken van zijn belang om zijn opmerkingen aan het Hof voor te leggen door de 
omstandigheid dat hij, in het kader van een op 23 mei 2008 bij de Raad van State ingediend beroep tot 
nietigverklaring van een verkavelingsvergunning, een middel aanvoert dat is afgeleid uit de schending van de 
artikelen 113 en 114 van het WWROSP. In de uiteenzetting van dat middel betoogt hij dat, geconfronteerd met 
een stilzwijgende beslissing tot afwijking van het gemeentelijk stedenbouwkundig reglement op grond van 
artikel 116, § 5, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, het gemeentecollege ertoe gehouden is, in de motivering van 
zijn eigen beslissing om de verkavelingsvergunning te verlenen, zelf uiteen te zetten in hoeverre de voorwaarden 
van de afwijking waarin is voorzien bij de artikelen 113 en 114 van het WWROSP, zijn vervuld. 
 
 A.2.3.  Henry Hanot is van oordeel dat, indien artikel 116, § 5, tweede lid, van het WWROSP niet 
onbestaanbaar wordt geacht met de in de prejudiciële vraag vermelde grondwettelijke bepalingen, de 
artikelen 113, 114 en 116, § 5, tweede lid, van het WWROSP op zo een manier dienen te worden geïnterpreteerd 
dat zij samenhangend, bestaanbaar met elkaar en met de Grondwet worden gemaakt. 
 
 Hij leidt eerst uit de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en uit die van 
het Hof af dat artikel 114 van het WWROSP een motivering van het uitzonderlijk karakter van de toegekende 
afwijking vereist. Hij voegt eraan toe dat elke schending van die vereiste en van de daarmee verband houdende 
jurisdictionele controle, alsook elk gebrek aan motivering van de bestaanbaarheid van een afwijking met de 
voorwaarden van artikel 113 van het WWROSP een vermindering zouden vormen van het niveau van 
bescherming van het leefmilieu die niet bestaanbaar is met artikel 23 van de Grondwet. Hij stelt vast dat die 
motivering onmogelijk is in geval van stilzwijgende beslissing tot afwijking en is dan ook van mening dat, om 
artikel 116, § 5, tweede lid, van het WWROSP bestaanbaar te maken met de artikelen 113 en 114 van het 
WWROSP en met artikel 23 van de Grondwet, men ervan moet uitgaan dat het aanhoudend stilzwijgen van de 
gemachtigde ambtenaar de bevoegdheid om de afwijkingen toe te staan overdraagt aan de overheid waarbij de 
vergunningsaanvraag is ingediend, zodat deze dan uitspraak kan doen over de aanvraag tot afwijking met 
inachtneming van de voorwaarden waarin is voorzien bij de artikelen 113 en 114 van het WWROSP. 
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- B - 

 

 B.1.  Artikel 116, § 5, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw 

en Patrimonium (WWROSP), ingevoegd bij artikel 1 van het decreet van 27 november 1997 

« tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 

Patrimonium », bepaalde, vóór de wijziging ervan bij artikel 101 van het decreet van 30 april 

2009 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 

Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet 

van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische 

bedrijvigheid » : 

 

 « Wanneer het College van burgemeester en schepenen de beslissing vraagt van de 
gemachtigde ambtenaar over de in artikel 114 bedoelde aanvraag om afwijking of het in 
paragraaf 4 bedoelde advies, brengt het de aanvrager tegelijkertijd daarvan op de hoogte bij 
ter post aangetekend schrijven. 
 
 De gemachtigde ambtenaar verstuurt zijn beslissing over de aanvraag om afwijking of 
zijn advies binnen vijfendertig dagen na de aanvraag van het College van burgemeester en 
schepenen; na afloop van deze termijn wordt de beslissing of het advies geacht gunstig te 
zijn ». 
 

 B.2.  Uit de feiten van de zaak die aan de verwijzende rechter werd voorgelegd en uit de 

motieven van zijn verwijzingsbeslissing blijkt dat het Hof wordt gevraagd uitspraak te doen 

over de bestaanbaarheid van artikel 116, § 5, tweede lid, in fine, van het WWROSP met de 

artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet, in 

zoverre de in het geding zijnde bepaling een verschil in behandeling zou instellen tussen twee 

categorieën van personen die, door het indienen bij de Raad van State van een beroep tot 

nietigverklaring gericht tegen een beslissing van het gemeentecollege waarbij een 

stedenbouwkundige vergunning wordt verleend in afwijking van het gewestplan met 

toepassing van artikel 112 van het WWROSP, de wettigheid betwisten van de door de 

gemachtigde ambtenaar genomen beslissing om van het gewestplan af te wijken, in het licht 

van de artikelen 112 en 114 van het WWROSP : enerzijds, de personen die te maken krijgen 

met een uitdrukkelijke beslissing van de gemachtigde ambtenaar die werd verstuurd binnen 

vijfendertig dagen na de aanvraag om afwijking van het gemeentecollege en, anderzijds, zij 

die te maken krijgen met een beslissing die geacht wordt gunstig te zijn, omdat de 

gemachtigde ambtenaar binnen die termijn geen beslissing heeft verstuurd. 
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 De in het geding zijnde bepaling zou de personen van die tweede categorie het recht 

ontnemen om de wettigheid van de beslissing tot afwijking door de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State te laten toetsen in het licht van de artikelen 112 en 

114 van het WWROSP. 

 

 B.3.  De artikelen 112 en 114 van het WWROSP maken deel uit van afdeling 2 

(« Afwijkingen ») van hoofdstuk III (« Vergunningsaanvragen, beslissingen en beroepen ») 

van titel V (« Stedenbouwkundige vergunningen en attesten ») van boek I (« Bepalingen 

betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw ») van dat Wetboek. 

 

 Artikel 112 van het WWROSP, zoals het werd vervangen bij artikel 49 van het decreet 

van 18 juli 2002 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium » en vervolgens werd gewijzigd bij artikel 74 van het 

programmadecreet van 3 februari 2005 « betreffende de economische heropleving en de 

administratieve vereenvoudiging », bepaalt : 

 

 « Met uitsluiting van de natuur-, parkgebieden en de oppervlakten met een 
bemerkenswaardig uitzicht kan er een stedenbouwkundige vergunning afgegeven worden in 
een gebied van het gewestplan dat niet verenigbaar is met het voorwerp van de aanvraag voor 
zover : 
 
 1°  het grondstuk gelegen is tussen twee woningen die zijn opgetrokken vóór de 
inwerkingtreding van het gewestplan en hoogstens honderd meter verwijderd zijn van elkaar; 
 
 2°  bedoeld grondstuk en bedoelde woningen gelegen zijn langs de weg en aan dezelfde 
kant van een openbare weg die voldoende uitgerust is met water- en elektriciteitsleidingen en 
rioleringen, die voorzien is van een wegverharding en breed genoeg is, rekening houdend met 
de ligging; 
 
 3°  de gebouwen, al dan niet verbouwd, vergroot of heropgebouwd, geïntegreerd zijn in 
de omgeving, al dan niet bebouwd, en de inrichting van het gebied niet in het gedrang komt. 
 
 Er wordt evenwel geen enkele vergunning afgegeven voor grondstukken die gelegen zijn 
langs openbare wegen die in minstens vier rijstroken zijn ingedeeld ». 
 

 Artikel 114 van het WWROSP, ingevoegd bij artikel 1 van het decreet van 27 november 

1997, bepaalde, na de wijziging ervan bij artikel 75 van het programmadecreet van 3 februari 

2005 en vóór de vervanging ervan bij artikel 71 van het decreet van 30 april 2009 : 
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 « Voor elke vergunningsaanvraag die de toepassing van de bepalingen van deze afdeling 
inhoudt, kan de Regering of de gemachtigde ambtenaar uitzonderlijkerwijs afwijkingen 
toestaan, op voorwaarde dat ze vooraf wordt onderworpen aan de door de Regering bepaalde 
bijzondere maatregelen van openbaarmaking, alsmede aan de terinzagelegging bedoeld in 
artikel 4, eerste lid, 3° ». 
 

 B.4.  De in artikel 116, § 5, van het WWROSP bedoelde beslissing van de gemachtigde 

ambtenaar, waarbij een afwijking van het gewestplan wordt toegestaan, wordt onder andere 

genomen in het kader van het onderzoek van een aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning, een procedure aan het eind waarvan het gemeentecollege beslist om die 

vergunning te verlenen of te weigeren. 

 

 Wanneer een beroep tot nietigverklaring gericht tegen een beslissing van het 

gemeentecollege waarbij een dergelijke vergunning wordt verleend, aanhangig wordt gemaakt 

bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, kan deze worden verzocht de 

wettigheid te onderzoeken van de voormelde beslissing van de gemachtigde ambtenaar, in het 

bijzonder de verenigbaarheid ervan met de artikelen 112 en 114 van het WWROSP. 

 

 De omstandigheid dat die beslissing van de gemachtigde ambtenaar met toepassing van 

de in het geding zijnde bepaling geacht wordt gunstig te zijn, ontslaat het gemeentecollege 

niet van de verplichting die vergunning uitdrukkelijk te motiveren met toepassing van de wet 

van 29 juli 1991 « betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen » en 

belet de Raad van State niet om, op basis van die uitdrukkelijke motivering en het 

administratieve dossier en rekening houdend met de eventuele opmerkingen van de partijen, 

na te gaan of die beslissing in overeenstemming is met de voorwaarden voor afwijking van de 

stedenbouwkundige vergunning van het gewestplan, vastgelegd in de artikelen 112 en 114 

van het WWROSP. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 116, § 5, tweede lid, in fine, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium schendt de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met 

artikel 23, derde lid, 4°, van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4853 

 
 

Arrest nr. 121/2010 
van 28 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 

betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gesteld door de 

Politierechtbank te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 

 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 13 januari 2010 in zake de stad Antwerpen, college van burgemeester en 
schepenen, tegen de nv « Mercator Verzekeringen », waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 20 januari 2010, heeft de Politierechtbank te Antwerpen de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de Wet verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen, in de interpretatie dat, enerzijds, de 
natuurlijke persoon die als gevolg van een verkeersongeval schade bij weerkaatsing lijdt door 
niet fysiek bij het verkeersongeval betrokken te zijn maar wel schade lijdt ten gevolge van het 
overlijden of het lichamelijk letsel van een ander rechtssubject als gevolg van het ongeval 
onder het begrip ` rechthebbende ´ in de zin van dit artikel valt en, anderzijds, de 
rechtspersoon in dezelfde situatie niet onder het begrip ` rechthebbende ´ in de zin van dit 
artikel valt, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen; 
 
 -  de nv « Mercator Verzekeringen », met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, 
Desguinlei 100; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen; 
 
 -  de nv « Mercator Verzekeringen ». 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. N. Koninckx loco Mr. M. De Block, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
stad Antwerpen; 
 
 .  Mr. E. De Kezel, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. B. Maes, advocaat bij het 
Hof van Cassatie, voor de nv « Mercator Verzekeringen »; 
 
 .  Mr. T. Hens loco Mr. L. Schuermans, advocaten bij de balie te Turnhout, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De stad Antwerpen dagvaardt de nv « Mercator Verzekeringen » voor de Politierechtbank te Antwerpen. 
De vordering sterkt ertoe de nv « Mercator Verzekeringen » te laten veroordelen tot betaling van 
226 520,71 euro, zijnde het loon en de bijzondere vergoedingen die de stad heeft betaald aan M. Smits die, 
ingevolge een verkeersongeval veroorzaakt door de verzekerde van de nv « Mercator Verzekeringen », 
arbeidsongeschikt was van 19 april 2006 tot 31 december 2008. 
 
 De stad Antwerpen meent dat zij als een rechthebbende in de zin van artikel 29bis van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna : 
WAM-wet) dient te worden beschouwd, en derhalve aanspraak kan maken op de vergoeding van alle schade 
door haar bij weerkaatsing geleden, ingevolge een verkeersongeval door de verzekeraar van de eigenaar, 
bestuurder of houder van het motorrijtuig. 
 
 De nv « Mercator Verzekeringen » voert voor de politierechter aan dat aangezien de stad Antwerpen een 
rechtspersoon is, zij dient te worden uitgesloten van het begrip « rechthebbenden » in artikel 29bis van de 
WAM-wet. 
 
 Daarop oordeelt de stad Antwerpen dat in die interpretatie artikel 29bis van de WAM-wet de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet schendt, en vraagt de Politierechtbank bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Allereerst voert de nv « Mercator Verzekeringen » aan dat de prejudiciële vraag steunt op een 
verkeerde interpretatie van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna : WAM-wet). De verwerende partij voor de 
verwijzende rechter is van oordeel dat, volgens de parlementaire voorbereiding, onder rechthebbende dient te 
worden verstaan, diegene die feitelijk in een familiale band staat ten opzichte van het slachtoffer. Derhalve moet 
de rechter geval per geval beoordelen wie feitelijk in een familiale verhouding staat tegenover het slachtoffer en 
schadegerechtigd is in de zin van artikel 29bis. 
 
 Derhalve kan artikel 29bis van de WAM-wet niet worden geïnterpreteerd als een regeling die, wat het 
personele toepassingsgebied betreft, in haar algemeenheid een onderscheid maakt tussen rechtspersonen en 
natuurlijke personen wat de invulling van de term rechthebbende betreft. 
 
 A.1.2.  Vervolgens meent de nv « Mercator Verzekeringen » dat de te vergelijken categorieën van personen 
niet vergelijkbaar zijn. Gelet op de potentieel verregaande hachelijke financiële gevolgen voor de gezinsleden en 
de nauwe verwanten van een verkeersslachtoffer kan de situatie van de natuurlijke persoon die als gevolg van 
een verkeersongeval schade bij weerkaatsing lijdt ten gevolge van het overlijden of het lichamelijk letsel van een 
ander rechtssubject als gevolg van het ongeval, niet worden gelijkgesteld met de situatie van de rechtspersoon 
die als gevolg van een verkeersongeval schade bij weerkaatsing lijdt ten gevolge van het overlijden of het 
lichamelijk letsel van een ander rechtssubject als gevolg van het ongeval. In het eerste geval kan het 
verkeersongeval immers een zwaarwegende negatieve impact hebben op de economische gezinsbelangen, naast 
de door de gezinsleden en de verwanten reeds geleden schade. In het laatste geval zal de economische 
weerslagschade liggen bij de getroffen rechtspersoon en niet rechtstreeks bij de gezinsleden. 
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 A.1.3.  Maar zelfs indien het Hof van oordeel zou zijn dat de te vergelijken categorieën vergelijkbaar zijn, 
meent de nv « Mercator Verzekeringen » dat het onderscheid objectief en redelijk verantwoord is. Het 
limitatieve karakter van het personele toepassingsgebied is niet vreemd wanneer men bedenkt dat de wetgever de 
vergoeding van de schade uit verkeersongevallen steeds heeft willen garanderen voor de verkeersslachtoffers en 
hun gezinsleden, ook wanneer vanuit het aansprakelijkheidsrecht geen grondslag daarvoor bestaat, waarbij de 
kosten moeten worden gedragen door de gemeenschap van de motorrijtuigenverzekeraars. Een onbeperkte 
uitbreiding van de categorie van rechthebbenden zou voor de gemeenschap van motorrijtuigenverzekeraars 
kunnen leiden tot een onbegrensde vergoedingsplicht. Met die uitbreiding zou de verzekerbaarheid van de 
vergoedingsplicht op grond van artikel 29bis van de WAM-wet in het gedrang komen. 
 
 Bovendien is het toekennen van een recht op vergoeding van de schade op grond van artikel 29bis van de 
WAM-wet geenszins noodzakelijk nu de bijzondere regeling alle vorderingsmogelijkheden op grond van het 
gemene aansprakelijkheidsrecht onverlet laat. 
 
 A.2.  De Ministerraad is van oordeel dat artikel 29bis van de WAM-wet geen onderscheid maakt tussen 
natuurlijke personen en rechtspersonen zodat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet geschonden worden in 
de door de verwijzende rechter voorgedragen interpretatie. 
 
 Indien artikel 29bis van de WAM-wet zo wordt geïnterpreteerd dat er wel een onderscheid wordt gemaakt 
tussen natuurlijke en rechtspersonen, dan schendt, volgens de Ministerraad, het voormelde artikel de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet. 
 
 A.3.1.  De stad Antwerpen merkt allereerst op dat onder het begrip « rechthebbende » tevens 
rechtspersonen dienen te worden begrepen. Daarvoor wordt verwezen naar de loondoorbetalingsarresten van het 
Hof van Cassatie en naar diverse rechtsgeleerde artikelen. 
 
 A.3.2.  Vervolgens meent de stad Antwerpen dat er geen enkele objectieve verantwoording voorhanden is 
waarom natuurlijke personen wel, en rechtspersonen niet, onder het toepassingsgebied zouden vallen van 
artikel 29bis van de WAM-wet. 
 
 A.4.  In haar memorie van antwoord herhaalt de nv « Mercator Verzekeringen » haar standpunt en meent 
dat zowel de natuurlijke persoon die als gevolg van een verkeersongeval schade bij weerkaatsing lijdt ten 
gevolge van het overlijden of het lichamelijk letsel van een ander rechtssubject als gevolg van het ongeval en die 
niet in een familiale band staat tegenover het rechtstreekse slachtoffer, als de rechtspersoon niet vallen onder het 
begrip rechthebbende. Er dient immers rekening te worden gehouden met het doel van de wetgever om via 
artikel 29bis van de WAM-wet, los van elke aansprakelijkheid, een bijzondere, van het gemeen recht afwijkende 
bepaling in te voeren die ertoe strekt in een automatische vergoeding te voorzien voor verkeersslachtoffers en 
hun naasten. 
 
 A.5.  In haar memorie van antwoord herhaalt de stad Antwerpen dat ook rechtspersonen vallen onder het 
toepassingsgebied van artikel 29bis van de WAM-wet. De categorie van personen die niet vallen onder het 
toepassingsgebied van artikel 29bis van de WAM-wet wordt duidelijk omschreven in de wet zelf (artikel 29bis, 
§ 1, zesde lid, en § 2) en is voor weinig betwisting vatbaar. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 29bis van de wet 

van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen (hierna : WAM-wet) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in de 

interpretatie dat enkel natuurlijke personen als « rechthebbende » in de zin van artikel 29bis, 

§ 1, van de voormelde wet kunnen worden aangemerkt en dat rechtspersonen daarvan worden 

uitgesloten. 
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 B.1.2.  Uit de feiten van de zaak en uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het slachtoffer 

van het ongeval een werknemer is van een publiekrechtelijke rechtspersoon, die, ingevolge de 

volledige arbeidsongeschiktheid van die werknemer, het loon en de bijzondere vergoedingen 

aan hem heeft doorbetaald. Hetgeen aan de werknemer is betaald, wordt thans door de 

publiekrechtelijke rechtspersoon als werkgever op grond van artikel 29bis van de WAM-wet 

teruggevorderd van de verzekeraar van de eigenaar, bestuurder of houder van het motorrijtuig. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot die situatie. 

 

 B.2.  Artikel 29bis van de WAM-wet, zoals gewijzigd bij de wet van 19 januari 2001, 

bepaalt : 

 

 « § 1.  Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de 
plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade 
geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de 
slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, 
met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de 
aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen 
overeenkomstig deze wet dekken. Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade 
opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder. 
 
 Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken dat aan spoorstaven is 
gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, op de 
eigenaar van het motorrijtuig. 
 
 Schade aan functionele prothesen wordt beschouwd als lichamelijke schade. Onder 
functionele prothesen wordt verstaan : de door het slachtoffer gebruikte middelen om 
lichamelijke gebreken te compenseren. 
 
 Artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen is van toepassing op deze schadevergoeding. Wanneer het 
ongeval evenwel door toeval gebeurde, blijft de verzekeraar tot vergoeding gehouden. 
 
 De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op de verkeersongevallen in de 
zin van het eerste lid waarbij motorrijtuigen zijn betrokken die krachtens artikel 10 van deze 
wet vrijgesteld zijn van de verplichting tot verzekering en wanneer de eigenaars van die 
motorrijtuigen gebruik hebben gemaakt van die vrijstelling. 
 
 Slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, 
kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van het eerste lid. 
 



 6

 Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het bijzonder, voorzover daarvan in 
dit artikel niet wordt afgeweken. 
 
 § 2.  De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet 
beroepen op de bepalingen van dit artikel, tenzij de bestuurder optreedt als rechthebbende van 
een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk 
heeft veroorzaakt. 
 
 § 3.  Onder motorrijtuig moet worden verstaan ieder voertuig bedoeld in artikel 1 van 
deze wet met uitzondering van rolstoelen met een eigen aandrijving die door gehandicapten in 
het verkeer kunnen worden gebracht. 
 
 § 4.  De verzekeraar of het gemeenschappelijk waarborgfonds treden in de rechten van 
het slachtoffer tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden. 
 
 De vergoedingen, die ter uitvoering van dit artikel werden uitgekeerd, zijn niet vatbaar 
voor beslag of schuldvergelijking met het oog op de vordering van andere vergoedingen 
wegens het verkeersongeval. 
 
 § 5.  De regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van toepassing 
op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld ». 
 

 B.3.  De verwijzende rechter interpreteert die bepaling in die zin dat rechtspersonen niet 

vallen onder het begrip « rechthebbenden ». 

 

 B.4.1.  Volgens de verwerende partij voor de verwijzende rechter zijn de te vergelijken 

categorieën van personen niet vergelijkbaar. Voor wat de natuurlijke personen betreft, kan het 

verkeersongeval een zwaarwegende negatieve impact hebben op de economische 

gezinsbelangen, naast de reeds veroorzaakte schade bij de gezinsleden en de verwanten; voor 

wat de rechtspersonen betreft, zal de economische weerslagschade liggen bij de getroffen 

rechtspersoon en niet bij de gezinsleden. 

 

 B.4.2.  In tegenstelling tot wat die verwerende partij aanvoert, gaat het hierbij om 

vergelijkbare categorieën van personen, vermits beiden de vergoeding nastreven van de 

schade bij weerkaatsing die veroorzaakt is door een verkeersongeval van de verzekeraar van 

de eigenaar, bestuurder of houder van het motorrijtuig. 

 

 B.5.1.  Artikel 29bis van de WAM-wet organiseert een systeem van objectieve 

aansprakelijkheid van de bestuurders van motorrijtuigen dat afwijkt van het gemeen recht van 
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de burgerlijke aansprakelijkheid, aangezien de bestuurder van een motorrijtuig dat bij het 

ongeval is betrokken zich niet kan onttrekken aan zijn verplichting om de door de slachtoffers 

geleden schade te herstellen door zich te beroepen op de afwezigheid van een door hem 

begane fout. 

 

 B.5.2.  Met de in het geding zijnde bepaling beoogt de wetgever de automatische 

schadevergoeding voor de zwak geachte slachtoffers van verkeersongevallen en hun 

rechthebbenden (Parl. St., Senaat, 1993-1994, nr. 980-1, p. 9), waardoor de schadeloosstelling 

van slachtoffers van verkeersongevallen kan worden versneld. 

 

 « Het in het verkeer brengen van motorrijtuigen schept werkelijk een belangrijk risico 
voor de fysieke integriteit van personen die zich in een klaarblijkelijk zwakke positie ten 
aanzien van motorrijtuigen bevinden, hetzij in de hoedanigheid van vervoerde passagiers, 
hetzij gewoon als voetgangers of fietsers. 
 
 […] 
 
 Bijgevolg bestaan er vele gevallen waar de door het slachtoffer wegens lichamelijke 
letsels [geleden] schade gepaard gaat met zwaarwegende financiële gevolgen voor hemzelf en 
zijn gezin. 
 
 Evenzo kan, wanneer het slachtoffer ingevolge een ongeval overlijdt, zijn familie in een 
hachelijke financiële toestand terecht komen, waardoor het haar toegebrachte leed nog 
verergert ». 
 

 B.6.1.  Het verschil in behandeling dat voortvloeit uit artikel 29bis van de WAM-wet in 

de interpretatie van de verwijzende rechter berust op een objectief criterium : de vaststelling 

of de rechthebbende van het slachtoffer van een verkeersongeval met een motorrijtuig een 

natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon is. 

 

 B.6.2.  Rekening houdend met de bedoeling van de wetgever is de in het geding zijnde 

maatregel relevant. Hij strekt ertoe de financiële belangen van het verkeersslachtoffer en van 

zijn familie te vrijwaren, om te vermijden dat zij in een financieel hachelijke situatie zouden 

terechtkomen. Daarentegen beschikken rechtspersonen-werkgevers, in tegenstelling tot 

natuurlijke personen, meestal over grotere financiële middelen, waardoor het voor hen 

eenvoudiger zal zijn de schade bij weerkaatsing ingevolge een verkeersongeval ten laste te 

nemen. 
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 B.6.3.  De in het geding zijnde maatregel heeft geen onevenredige gevolgen. De 

omstandigheid dat rechtspersonen-werkgevers niet onder artikel 29bis van de voormelde wet 

vallen, betekent immers niet dat zij het door hen betaalde loon en de door hen betaalde 

vergoedingen niet zouden kunnen terugvorderen, aangezien, volgens paragraaf 5 ervan, « de 

regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid […] van toepassing [blijven] op 

alles wat niet uitdrukkelijk […] wordt geregeld » bij die wetsbepaling. 

 

 Het verschil in behandeling is dus redelijk verantwoord. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in die zin geïnterpreteerd dat 

rechtspersonen niet vallen onder het begrip « rechthebbenden », schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4862 

 
 

Arrest nr. 122/2010 
van 28 oktober 2010  

 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 194quater, § 1, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 24 december 2002 tot 

wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een 

systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, gesteld door de Rechtbank van eerste 

aanleg te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 17 december 2009 in zake de bvba « Etablissements Central Jardin » tegen 
de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 februari 
2010, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 194quater, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
zoals ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de 
vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van 
voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken, van toepassing op het aanslagjaar 2006, de 
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, doordat de vennootschappen die beantwoorden aan 
de kenmerken van een kmo volgens de criteria vervat in artikel 15, § 1, van het Wetboek van 
vennootschappen, maar die niet de toepassing kunnen genieten van het verlaagde tarief van de 
vennootschapsbelasting onder de voorwaarden bepaald in artikel 215, tweede lid en derde lid, 
4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zijn uitgesloten van de vrijstelling 
voor het aanleggen van een investeringsreserve ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « Etablissements Central Jardin », waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd te 7181 Seneffe, rue de la Samme 28; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De bvba « Etablissements Central Jardin » heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. T. Radelet, advocaat bij de balie te Nijvel, voor de bvba « Etablissements Central 
Jardin »; 
 
 .  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het geschil voor de verwijzende rechter heeft betrekking op de betwisting van de aanslag in de 
vennootschapsbelasting ingekohierd ten laste van de bvba « Etablissements Central Jardin ». 
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 De eisende partij beweert dat artikel 194quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
(WIB 1992) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het als criterium voor de vrijstelling van de 
investeringsreserve bepaalt dat een kmo het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting moet kunnen 
genieten, zelfs in het geval waarin de vennootschap het verlaagde tarief niet kan genieten omdat de bezoldiging 
van de bedrijfsleider lager is dan bepaald in artikel 215, derde lid, van het WIB 1992. 
 
 De Administratie beweert dat de bepaling geen enkele discriminatie in het leven roept aangezien het als 
gevolg van een beslissing genomen door de bedrijfsleider met de goedkeuring van de algemene vergadering van 
aandeelhouders is – een beslissing die waarschijnlijk ingegeven is door de zorg voor fiscale planning die verband 
houdt met het verschil tussen het tarief van de vennootschapsbelasting en dat van de personenbelasting – dat de 
vennootschap het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting niet heeft kunnen genieten. 
 
 Aangezien de eisende partij in ondergeschikte orde gevorderd had een vraag te stellen aan het Hof, heeft de 
verwijzende rechter beslist om het Hof de hierboven weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter verwijst naar de arresten nr. 59/2004, nr. 162/2006 en 
nr. 163/2007, waarin het Hof heeft geoordeeld dat het discriminerend is de kleine en middelgrote ondernemingen 
te definiëren onder verwijzing naar de criteria voor de toepassing van het verlaagde tarief van de 
vennootschapsbelasting bedoeld in artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992. Zij is van oordeel dat de 
verwijzing naar de toepassing van artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992 geen pertinent criterium is, 
rekening houdend met de doelstelling van de maatregel die erin bestaat de zelffinanciering van de kleine en 
middelgrote ondernemingen te bevorderen. 
 
 Het feit dat het verlaagde tarief niet wordt toegepast op de belastbare winst kan immers het gevolg zijn (1) 
van de overschrijding van de grens bedoeld in artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992, of (2) van het feit dat 
de belastingplichtige behoort tot een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 215, derde lid, van het WIB 
1992. In het onderhavige geval is de niet-toepassing van het verlaagde tarief niet te wijten aan het bedrag van de 
belastbare winst, maar aan het feit dat de aan de bedrijfsleider toegekende bezoldiging onvoldoende is. De 
eisende partij voor de verwijzende rechter is van oordeel dat de verwijzing naar het verlaagde tarief zonder enige 
relevantie is, maar vraagt aan het Hof om uitdrukkelijk rekening te houden met de twee voormelde hypothesen 
waarin een vennootschap kan worden uitgesloten van het verlaagde tarief. 
 
 In de vraag wordt verzocht de vergelijking te maken tussen de vennootschappen die beantwoorden aan de 
kenmerken van een kmo, maar waar de bezoldiging toegekend aan een bedrijfsleider niet het minimum bereikt 
dat is vastgelegd in artikel 215, derde lid, 4°, en die dus zijn uitgesloten van de vrijstelling voor het aanleggen 
van een investeringsreserve, en de vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van een kmo, waar de 
door hen toegekende bezoldiging het voormelde minimum bereikt, en die de vrijstelling van de 
investeringsreserve kunnen genieten. 
 
 A.2.  De eisende partij voor de verwijzende rechter herinnert eraan dat een van de doelstellingen van de wet 
van 24 december 2002 erin bestond het fiscaal statuut van de kmo’s op te waarderen teneinde de investeringen 
met eigen middelen te steunen.  
 
 Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State in haar advies heeft vastgesteld, is het absolute bedrag 
van de belastbare winst in de loop van een welbepaald boekjaar niet pertinent om te beoordelen of het gaat om 
een vennootschap met de kenmerken van een kmo, omdat er belangrijke vennootschappen zijn die in de loop van 
een welbepaald boekjaar een belastbare winst verwezenlijken die niet meer bedraagt dan het grensbedrag dat is 
vastgelegd bij artikel 215 van het WIB 1992. Er zijn overigens kmo’s die een belastbare winst behalen die meer 
bedraagt dan dat grensbedrag zonder dat zij daarom niet meer beantwoorden aan de kenmerken van een kmo.
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Ten slotte kunnen sommige kmo’s, hoewel zij een belastbare winst hebben verwezenlijkt die minder bedraagt 
dan dat grensbedrag, het verlaagde tarief niet genieten omdat zij niet voldoen aan de andere voorwaarden van 
artikel 215 van het WIB 1992. 
 
 A.3.  De in het geding zijnde bepaling werd trouwens gewijzigd bij de wet van 22 december 2009 en 
verwijst voortaan naar artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, aangezien de wetgever, teneinde zich te 
richten naar het voormelde arrest nr. 163/2007, ervoor gekozen had de kmo’s, in alle bepalingen van het 
WIB 1992, op uniforme wijze te definiëren door te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen. 
 
 A.4.  De Ministerraad is van mening dat het Hof in het arrest nr. 163/2007 geoordeeld heeft dat het 
criterium van de in het geding zijnde bepaling niet pertinent is, niet alleen rekening houdend met het absolute 
bedrag van de belastbare winst in de loop van een welbepaald boekjaar, maar, meer in het algemeen, onder 
verwijzing naar de mogelijkheid om al dan niet het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting te genieten 
met toepassing van artikel 215, tweede en derde lid. 
 
 De toepassing van het criterium vastgelegd in artikel 215, derde lid, 4°, van het WIB 1992 zal, net zoals de 
toepassing van artikel 215, tweede ld, van het WIB 1992, tot gevolg hebben dat sommige kmo’s de vrijstelling 
voor het aanleggen van een investeringsreserve niet zullen kunnen genieten, terwijl ze zich, ten opzichte van de 
doelstelling van de wetgever om de eigen middelen van die ondernemingen te versterken, in een situatie 
bevinden die vergelijkbaar is met die van de kmo’s die dat voordeel wel zullen genieten. 
 
 A.5.  De wetgever heeft trouwens artikel 194quater, § 1, van het WIB 1992 gewijzigd teneinde de door het 
Hof in het arrest nr. 163/2007 vastgestelde discriminatie weg te werken en te verwijzen naar de vennootschappen 
die als kmo’s worden beschouwd op basis van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen; dat nieuwe 
artikel is echter slechts van toepassing vanaf aanslagjaar 2010. 
 
 A.6.  De eisende partij voor de verwijzende rechter en de Ministerraad zijn bijgevolg van oordeel dat de 
prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 

 

- B – 

 

 B.1.  Artikel 194quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), 

zoals het werd ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 24 december 2002, bepaalt : 

 

 « § 1.  Ten name van vennootschappen waarvoor het tarief van de belasting wordt 
vastgesteld overeenkomstig artikel 215, tweede lid, wordt niet als winst aangemerkt de 
investeringsreserve die bij het verstrijken van het belastbare tijdperk is aangelegd binnen de 
grenzen en onder de hierna gestelde voorwaarden. 
 
 § 2.  Het bedrag van de investeringsreserve wordt vrijgesteld tot beloop van 50 pct. van 
het gereserveerde belastbare resultaat van het belastbaar tijdperk, vóór aanleg van de 
investeringsreserve, en verminderd met : 
 
 1°  de krachtens artikel 192 vrijgestelde meerwaarden op aandelen; 
 
 2°  het gedeelte van de meerwaarde op in artikel 66 vermelde voertuigen dat niet in 
aanmerking wordt genomen krachtens artikel 24, derde lid; 
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 3°  de vermindering van het gestort kapitaal, berekend als gewogen gemiddelde van het 
belastbaar tijdperk tegenover het vorig belastbaar tijdperk waarin laatst het voordeel van het 
aanleggen van een investeringsreserve werd genoten; 
 
 4°  de vermeerdering van de vorderingen van de vennootschap, berekend zoals sub 3°, op 
de volgende natuurlijke personen : 
 
 -  personen die aandelen bezitten van de vennootschap; 
 
 -  personen die een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, 
uitoefenen; 
 
 -  de echtgenoot ervan of hun kinderen, wanneer die personen of hun echtgenoot het 
wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben. 
 
 Het gereserveerde belastbare resultaat welke, na vermindering, in aanmerking wordt 
genomen voor de berekening van de investeringsreserve overeenkomstig het eerste lid, wordt 
beperkt tot 37.500 EUR per belastbaar tijdperk. 
 
 De aldus berekende investeringsreserve wordt slechts vrijgesteld indien en in zoverre de 
belaste reserves, vóór aanleg van de investeringsreserve, op het einde van het belastbaar 
tijdperk hoger zijn dan de belaste reserves op het einde van het vorig belastbaar tijdperk, 
waarin laatst het voordeel van het aanleggen van een investeringsreserve werd genoten. 
 
 De investeringsreserve wordt slechts vrijgesteld voor zover voldaan is aan de 
voorwaarden als vermeld in artikel 190. 
 
 § 3.  Een bedrag gelijk aan de investeringsreserve moet door de vennootschap worden 
geïnvesteerd : 
 
 a)  in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa die recht kunnen geven op het 
voordeel van de investeringsaftrek; 
 
 b)  binnen een termijn van drie jaar die aanvangt op de eerste dag van het belastbare 
tijdperk waarvoor de investeringsreserve is aangelegd, en ten laatste bij de ontbinding van de 
vennootschap. 
 
 De vaste activa die als herbelegging in aanmerking worden genomen krachtens artikel 47, 
worden voor de toepassing van het vorige lid uitgesloten als investering. 
 
 § 4.  Indien niet wordt geïnvesteerd op de wijze en binnen de termijn gesteld in § 3 wordt 
de voorheen vrijgestelde investeringsreserve aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk 
waarin de investeringstermijn verstreken is. 
 
 De voorheen vrijgestelde investeringsreserve wordt aangemerkt als winst van het 
belastbare tijdperk waarin de in § 3 in aanmerking genomen investering, wordt vervreemd, 
wanneer die investering op het ogenblik van de vervreemding minder dan drie jaar in de 
vennootschap is belegd, en zulks, naar verhouding tot de nog niet aangenomen afschrijvingen
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op die investering. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de vervreemding geschiedt 
naar aanleiding van een schadegeval, een onteigening, een opeising in eigendom of een 
andere gelijkaardige gebeurtenis. 
 
 § 5.  Om het voordeel van de investeringsreserve te rechtvaardigen moet de vennootschap 
bij haar aangifte in de vennootschapsbelasting een opgave voegen waarvan het model door de 
Minister van Financiën of zijn afgevaardigde wordt vastgesteld, voor het aanslagjaar 
waarvoor de reserve wordt aangelegd en de erop volgende aanslagjaren tot wanneer de 
investering moet zijn verricht. 
 
 § 6.  De Koning bepaalt de investeringsmodaliteiten als vermeld in § 3, in geval van 
inbreng van een tak van werkzaamheid of een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van 
goederen als vermeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, en ingeval van fusie of splitsing als 
vermeld in artikel 211, § 1. 
 
 De Koning kan, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, een bedrag 
vaststellen dat hoger is dan 37.500 EUR ». 
 

 B.2.  Die bepaling past in een algehele hervorming van de vennootschapsbelasting 

waarmee de wetgever « op een substantiële manier het tarief van die belasting [wil] 

verlagen », en dat « in een budgettair neutraal kader[, wat] betekent dat verschillende fiscale 

uitgaven zullen moeten worden verminderd en dat er bovendien komaf dient gemaakt met 

bepaalde anomalieën in het huidige fiscale stelsel » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, 

DOC 50-1918/001, p. 7). 

 

 De bepaling strekt ertoe de autofinanciering van de kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo’s) aan te moedigen door het toestaan van een vrijstelling ten gunste van de 

gereserveerde winst (ibid., p. 33). Zij is alleen van toepassing op de vennootschappen die voor 

het betrokken aanslagjaar het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting kunnen genieten 

dat is vastgesteld bij artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992. 

 

 Het gewone tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct. (artikel 215, eerste lid, 

van het WIB 1992).  

 

 Artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 322.500 EUR bedraagt, wordt de 
belasting evenwel als volgt vastgesteld : 
 
 1°  op de schijf van 0 tot 25.000 EUR : 24,25 pct.; 
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 2°  op de schijf van 25.000 EUR tot 90.000 EUR : 31 pct.; 
 
 3°  op de schijf van 90.000 EUR tot 322.500 EUR : 34,5 pct. ». 
 

 Artikel 215, derde lid, bepaalt dat het tweede lid van die bepaling niet van toepassing is 

op een reeks categorieën van vennootschappen. 

 

 In zijn versie die van toepassing is op het geschil dat aanhangig is voor de verwijzende 

rechter, en dat betrekking heeft op het aanslagjaar 2006, bepaalde dat artikel :  

 

 « Het tweede lid is niet van toepassing : 
 
 […] 
 
 4°  op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende 
coöperatieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet 
aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan 
of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder 
bedraagt dan 30.000 EUR; 
 
 […] ». 
 

 B.3.  De vraag luidt of artikel 194quater, § 1, van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 

172 van de Grondwet schendt doordat het vennootschappen die beantwoorden aan de 

kenmerken van een kmo maar die zijn uitgesloten van de toepassing van het verlaagde tarief 

van de vennootschapsbelasting waarin is voorzien bij artikel 215, tweede lid, van het WIB 

1992, omdat zij niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders de bezoldiging toekennen 

bedoeld in artikel 215, derde lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, uitsluit van de vrijstelling voor 

het aanleggen van een investeringsreserve, terwijl vennootschappen die eveneens 

beantwoorden aan de kenmerken van een kmo maar die wegens de bezoldiging van hun 

bedrijfsleiders niet zijn uitgesloten van het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting, de 

bedoelde vrijstelling kunnen genieten. 

 

 B.4.  De eisende partij voor de verwijzende rechter verzoekt het Hof om die vraag 

bevestigend te beantwoorden en rekening te houden met de situatie van vennootschappen die 

zijn uitgesloten van de toepassing van het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting 

omdat de bezoldiging van de bedrijfsleider minder bedraagt dan die bedoeld in artikel 215, 
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derde lid, 4°, van het WIB 1992, terwijl nochtans hun belastbare winst het in artikel 215, 

tweede lid, van hetzelfde Wetboek bepaalde grensbedrag niet overschrijdt.  

 

 B.5.  Naast de algemene doelstellingen van de hervorming zoals beschreven in B.2, was 

het de bekommernis van de wetgever, die tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet 

herhaaldelijk werd geuit, het fiscale statuut van de kmo’s « [op te waarderen] om de 

investeringen met eigen middelen te steunen » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, 

DOC 50-1918/001, p. 6), wat verklaart dat hij « een aantal bijkomende specifieke maatregelen 

[heeft] genomen die in de eerste plaats een versterking van de eigen middelen van de KMO’s 

beogen » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, DOC 50-1918/006, p. 7). 

 

 B.6.  Ook al is het gerechtvaardigd dat de wetgever voor de kmo’s in een afwijkend 

stelsel voorziet op grond van de doelstellingen die hij nastreeft, het Hof moet niettemin 

onderzoeken of het criterium dat hij daarvoor heeft gekozen, discriminerend is. Om 

bestaanbaar te zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet moet het criterium waarop 

het in het geding zijnde verschil in behandeling berust, pertinent zijn ten opzichte van het 

onderwerp van de betrokken maatregel en het doel dat ermee wordt nagestreefd. 

 

 B.7.1.  Door via artikel 10 van de wet van 28 december 1992 artikel 215 van het 

WIB 1992 aan te vullen met een derde lid, 4°, heeft de wetgever de fiscale aansporing tot het 

oprichten van vennootschappen of het omvormen van eenmanszaken in vennootschappen 

willen afzwakken (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 717/1, pp. 4 en 5). Hij heeft willen 

vermijden dat door de oprichting van vennootschappen belastingen of 

socialezekerheidsbijdragen worden ontweken (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 717/5, p. 75). 

Te dien einde heeft hij een adequate maatregel genomen door te eisen dat de vennootschappen 

die het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting genieten, aan hun bedrijfsleiders 

bezoldigingen toekennen van een voldoende hoog bedrag om de betaling met zich mee te 

brengen van belastingen en socialezekerheidsbijdragen die, ten gevolge van het in 

vennootschapsvorm onderbrengen van een zelfstandige beroepsactiviteit, verloren gaan. 

 

 B.7.2.  Met de voorwaarde inzake minimale bedrijfsleidersbezoldiging bedoeld in 

artikel 215, derde lid, 4°, van het WIB 1992 wordt dus een specifiek fiscaal doel nagestreefd, 

zonder dat het de bedoeling is het begrip kmo te definiëren. 
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 De memorie van toelichting van de wet van 31 juli 2004 die de artikelen 196, § 2, en 216, 

2°, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 heeft gewijzigd teneinde rekening 

te houden met de arresten nr. 59/2004 en nr. 162/2006 van het Grondwettelijk Hof, bevestigt 

trouwens die vaststelling : 

 

 « Wat inzonderheid artikel 215, 3de lid, van het WIB 92 betreft weze opgemerkt dat dit 
enkel tot doel heeft de criteria vast te leggen waaraan vennootschappen moeten voldoen om te 
kunnen genieten van het verlaagd tarief van artikel 215, 2de lid, WIB 92 en niet beoogt een 
definitie te geven van het begrip KMO » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-1197/001, 
p. 6). 
 

 B.8.  De toepassing van het criterium waarvoor werd geopteerd in de in het geding zijnde 

bepaling, heeft tot gevolg dat bepaalde kmo’s niet de vrijstelling voor het aanleggen van een 

investeringsreserve kunnen genieten terwijl zij zich, met betrekking tot de specifieke 

doelstellingen die de wetgever voor hen nastreeft, in een situatie bevinden die soortgelijk is 

aan die van de kmo’s die de vrijstelling wel genieten. 

 

 B.9.1.  Artikel 45 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse 

bepalingen heeft trouwens artikel 194quater, § 1, van het WIB 1992 vervangen als volgt : 

 

 « § 1.  De investeringsreserve die bij het verstrijken van een belastbaar tijdperk is 
aangelegd door vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van 
vennootschappen, als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat 
verbonden is aan dat belastbare tijdperk, wordt niet als winst aangemerkt binnen de grenzen 
en onder de hierna gestelde voorwaarden ». 
 

 Krachtens artikel 50 van de voormelde wet van 22 december 2009, is die wijziging van 

toepassing vanaf aanslagjaar 2010. 

 

 B.9.2.  De parlementaire voorbereiding van die bepaling stelt : 

 

 « Thans wordt met inachtneming van het arrest nr. 163/2007 van 19 december 2007 van 
het Grondwettelijk Hof voorgesteld om in alle bepalingen van het WIB 92 die enkel 
vennootschappen beogen die beantwoorden aan de kenmerken van een kmo, de beoogde 
vennootschappen op uniforme wijze te omschrijven door in de desbetreffende bepalingen 
uitsluitend te verwijzen naar de vennootschappen die op grond van artikel 15 van het 
Wetboek van de vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt » (Parl. 
St., Kamer, 2008-2009, DOC 52-2170/001, p. 27). 
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 B.10.  Daaruit volgt dat het gekozen criterium niet pertinent is en dat de prejudiciële 

vraag bevestigend moet worden beantwoord. 



 11

 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 194quater, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals 

ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de 

vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van 

voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet, doordat het vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van een kmo 

maar die zijn uitgesloten van de toepassing van artikel 215, tweede lid, van hetzelfde 

Wetboek, omdat zij niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders de bezoldiging toekennen 

bedoeld in artikel 215, derde lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, uitsluit van de vrijstelling voor 

het aanleggen van een investeringsreserve. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4863, 4864, 4865 en 4866

 
 

Arrest nr. 123/2010 
van 28 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21, § 5, van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging 

door meststoffen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 a.  Bij vonnis van 18 januari 2010 in zake de nv « De Ceuster Meststoffen » tegen de 
Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 2 februari 2010, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt de bepaling van artikel 21, § 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, krachtens hetwelk 
er een basisheffing is, waarvan de opbrengst integraal wordt toegekend aan de Mestbank 
lastens elke invoerder van mestoverschotten door invoer, zoals van toepassing voor het 
productiejaar 2005, aanslagjaar 2006, de beginselen van de Belgische economische en 
monetaire unie en derhalve artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 ? ». 
 
 b.  Bij vonnis van 18 januari 2010 in zake de nv « De Ceuster Meststoffen » tegen de 
Vlaamse Landmaatschappij, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
2 februari 2010, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt de bepaling van artikel 21, § 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, krachtens hetwelk 
er een basisheffing is, waarvan de opbrengst integraal wordt toegekend aan de Mestbank 
lastens elke invoerder van mestoverschotten door invoer, zoals van toepassing voor het 
productiejaar 2003, aanslagjaar 2004, de beginselen van de Belgische economische en 
monetaire unie en derhalve artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 ? ». 
 
 c.  Bij vonnis van 18 januari 2010 in zake de nv « De Ceuster Meststoffen » tegen de 
Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 2 februari 2010, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt de bepaling van artikel 21, § 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, krachtens hetwelk 
er een basisheffing is, waarvan de opbrengst integraal wordt toegekend aan de Mestbank 
lastens elke invoerder van mestoverschotten door invoer, zoals van toepassing voor het 
productiejaar 2006, aanslagjaar 2007, de beginselen van de Belgische economische en 
monetaire unie en derhalve artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 ? ». 
 
 d.  Bij vonnis van 18 januari 2010 in zake de nv « De Ceuster Meststoffen » tegen de 
Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 2 februari 2010, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt de bepaling van artikel 21, § 5, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, krachtens hetwelk 
er een basisheffing is, waarvan de opbrengst integraal wordt toegekend aan de Mestbank 
lastens elke invoerder van mestoverschotten door invoer, zoals van toepassing voor het 
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productiejaar 2004, aanslagjaar 2005, de beginselen van de Belgische economische en 
monetaire unie en derhalve artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 ? ». 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4863, 4864, 4865 en 4866 van de rol van het 
Hof, werden samengevoegd. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « De Ceuster Meststoffen », met maatschappelijke zetel te 
2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Waegemans, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. D. Van Orshaegen, 
advocaat bij de balie te Antwerpen, voor de nv « De Ceuster Meststoffen »; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in de bodemgeschillen 
 
 De nv « De Ceuster Meststoffen », fabrikant van bodemverbeteraars en organische meststoffen, voerde in 
de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006 gedroogde rundermest in in het Vlaamse Gewest, afkomstig van de in het 
Waalse Gewest gevestigde nv « Fumisec ». Die invoer werd onderworpen aan de heffing bedoeld in artikel 21, 
§ 5, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu 
tegen de verontreiniging door meststoffen (hierna : het Meststoffendecreet). 
 
 Vermits de bezwaarschriften tegen de aanslagbiljetten met betrekking tot de aanslagjaren 2004, 2005, 2006 
en 2007 door de Vlaamse Landmaatschappij ongegrond werden verklaard, diende de nv « De Ceuster 
Meststoffen » vier verzoekschriften in bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 
 
 De Rechtbank stelt vast dat de mest die wordt ingevoerd in het Vlaamse Gewest kennelijk zwaarder wordt 
belast dan de mest die in dat Gewest wordt geproduceerd en stelt zich daarbij de vraag of dit in overeenstemming 
is met de beginselen van de Belgische economische en monetaire unie. De verwerende partijen (de Vlaamse 
Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest) voeren aan dat de economische en monetaire unie niet is geschonden 
en beroepen zich daarvoor op het arrest nr. 51/98 van 20 mei 1998 van het Hof. De Rechtbank wijst evenwel op 
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andere arresten van het Hof, meer bepaald de arresten nrs. 55/96 en 34/97, en leidt eruit af dat de economische 
en monetaire unie zich ertegen verzet dat een heffing afvalstoffen die bestemd zijn om in een ander gewest te 
worden verwijderd of behandeld zwaarder treft dan afvalstoffen die in het Vlaamse Gewest worden verwijderd 
of behandeld. 
 
 De Rechtbank stelt eveneens vast dat er in het oorspronkelijke Meststoffendecreet kennelijk een evenwicht 
bestond tussen de heffing op de productie van mest en de heffing op de invoer ervan, maar dat dit evenwicht is 
teloorgegaan ten gevolge van later aan dat decreet aangebrachte wijzigingen. Zij is van oordeel dat indien 
eenzelfde hoeveelheid nutriënten als diegene die door de nv « De Ceuster Meststoffen » werd ingevoerd in het 
Vlaamse Gewest, zou zijn geproduceerd in dat Gewest, de producent onderworpen zou zijn aan een heffing die 
twintig maal lager ligt dan de invoerheffing die de nv « De Ceuster Meststoffen » dient te betalen. Het feit dat de 
producenten in het Vlaamse Gewest eveneens konden worden onderworpen aan de zogeheten « superheffing », 
bedoeld in artikel 22, § 2, van het Meststoffendecreet, doet volgens de Rechtbank niets af aan de vaststelling dat 
er een onevenwicht is tussen beide heffingen, vermits de superheffing aan bepaalde voorwaarden is onderworpen 
en niet automatisch van toepassing is op alle producenten van dierlijke mest in het Vlaamse Gewest. 
 
 De Rechtbank acht het vervolgens nodig de bovenvermelde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Vlaamse Regering wijst erop dat in het voorontwerp dat heeft geleid tot het decreet van het 
Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen was voorzien in een heffing ten aanzien van « elke invoerder van dierlijke mest van buiten het 
Vlaamse Gewest ». Omdat de Raad van State, afdeling wetgeving, van oordeel was dat die bepaling moeilijk te 
verzoenen was met de Belgische economische en monetaire unie en met het vrije verkeer van goederen, werd de 
heffing geschrapt. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd evenwel een amendement dat ertoe strekte om 
toch een invoerheffing in het decreet op te nemen, aangenomen. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat 
daarmee in hoofdzaak een gelijke behandeling werd beoogd van, enerzijds, de in het Vlaamse Gewest 
geproduceerde meststoffen, en anderzijds, de in dat Gewest ingevoerde meststoffen. Tevens werd onderstreept 
dat de invoer van mest ook bijdraagt tot mestoverschotten in het Vlaamse Gewest. 
 
 A.1.2.  De Vlaamse Regering zet vervolgens uiteen dat met het decreet van 25 juni 1992 « houdende 
diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 » de basisheffing ten laste van invoerders van 
mestoverschotten werd opgetrokken van 20 frank (0,4957 euro) tot 100 frank (2,4789 euro) per ton. Ofschoon de 
afdeling wetgeving van de Raad van State daarbij herinnerde aan de bezwaren die werden geformuleerd naar 
aanleiding van de invoering van die heffing, wenste de Vlaamse Regering de invoerheffing niettemin te 
handhaven. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat in het jaar 1990 40 735 ton dierlijke mest in het 
Vlaamse Gewest werd ingevoerd en dat die invoer hoofdzakelijk afkomstig was uit Nederland. Dat zou te maken 
hebben gehad met het feit dat er in Nederland een vermindering van de basisheffing werd toegekend bij uitvoer 
van dierlijke mest. Bovendien zou het in Nederland gehanteerde premiestelsel de productie en de verhandeling 
van kwaliteitsmest hebben bevorderd, waardoor de ingevoerde mest, wegens de kwaliteit ervan, aantrekkelijk 
werd voor de Vlaamse gebruiker. Om die reden werd het nodig geacht om het bedrag van de invoerheffing te 
herzien. 
 
 A.2.1.  De Vlaamse Regering onderstreept dat er vanaf het aanslagjaar 1995 met betrekking tot de 
invoerheffing in totaal 4 016 165,48 euro werd ontvangen. De inkomsten die op grond van de invoerheffingen 
werden geïnd, vertegenwoordigen daarin een bedrag van 3 958 423,19 euro. Het verschil tussen beide bedragen 
betreft de intresten en de boeten wegens niet-tijdige betaling van de invoerheffing. 
 
 A.2.2.  De Vlaamse Regering wijst eveneens erop dat de verwijzende rechter zich heeft vergist bij de 
berekening van de heffing die de nv « De Ceuster Meststoffen » zou moeten betalen indien het niet ging om 
ingevoerde, maar om in het Vlaamse Gewest geproduceerde mest. De verwijzende rechter gaat er volgens de 
Vlaamse Regering ten onrechte vanuit dat de ingevoerde meststoffen moeten worden gekwalificeerd als 
« mengmest ». In werkelijkheid zou de nv « De Ceuster Meststoffen » verschillende soorten meststoffen hebben 
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ingevoerd, met verschillende concentraties aan N en P2O5. Indien daarmee rekening wordt gehouden zou de 
basisheffing voor het productiejaar 2003 - indien het niet ging om ingevoerde, maar om in het Vlaamse Gewest 
geproduceerde mest - 876,15 euro bedragen, in plaats van 258,96 euro. Voor het productiejaar 2004 zou de 
basisheffing 826,50 euro bedragen, in plaats van 236,21 euro. 
 
 A.3.1.  Volgens de Vlaamse Regering blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat het Belgische staatsbestel 
berust op een economische en monetaire unie, en dat het bestaan van een economische unie in de eerste plaats 
het vrije verkeer van goederen en productiefactoren tussen de deelgebieden van de Staat impliceert. Niet 
bestaanbaar met een economische unie zijn de maatregelen die autonoom door de deelgebieden van de unie 
worden vastgesteld en het vrije verkeer belemmeren. Dit geldt noodzakelijkerwijze voor alle interne 
douanerechten en alle heffingen met gelijke werking. Uit arrest nr. 81/97 van 17 december 1997 van het Hof 
leidt de Vlaamse Regering echter af dat de in artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen gewaarborgde vrijheden niet absoluut zijn en kunnen worden beperkt, 
indien dit wordt verantwoord door dwingende vereisten van algemeen belang. 
 
 A.3.2.  De Vlaamse Regering is van oordeel dat de prejudiciële vragen ontkennend dienen te worden 
beantwoord. Zij beklemtoont dat de decreetgever met de wijziging van de betwiste heffing bij het voormelde 
decreet van 25 juni 1992 een gelijke behandeling heeft beoogd van de in het Vlaamse Gewest geproduceerde 
mest en de - voornamelijk uit Nederland - ingevoerde mest. De decreetgever heeft volgens de Vlaamse Regering 
ernaar gestreefd de in Nederland bij de uitvoer van meststoffen verkregen voordelen te compenseren, zodat de in 
Vlaanderen geproduceerde mest en de uit Nederland ingevoerde mest op gelijke wijze zouden worden 
behandeld. 
 
 A.3.3.  De Vlaamse Regering verwijst naar de Europese economische en monetaire unie, die verbiedt dat de 
belastingdruk op uit een andere lidstaat ingevoerde producten hoger zou zijn dan die op binnenlandse producten. 
Dit beginsel zou zijn grondslag vinden in artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (voorheen : artikel 90 van het EG-Verdrag) en zou onder meer inhouden dat een heffing bij de invoer ervan 
deel moet uitmaken van een algemeen stelstel van binnenlandse heffingen waardoor nationale producten en 
ingevoerde producten volgens dezelfde criteria worden belast; het belastbare feit, het stadium van verhandeling 
waarin wordt belast en de heffingsmodaliteiten zouden identiek moeten zijn. De Europese regels verbieden, 
volgens de Vlaamse Regering, bijgevolg dat de belastingdruk op ingevoerde producten hoger zou zijn dan die op 
binnenlandse producten, en verbieden eveneens een verschil in behandeling met betrekking tot de invoer vanuit 
verschillende lidstaten. 
 
 Vermits de meeste meststoffen vanuit Nederland worden ingevoerd, heeft de decreetgever, volgens de 
Vlaamse Regering, het bedrag van de invoerheffing in alle redelijkheid kunnen vaststellen rekening houdend met 
de Nederlandse wetgeving ter zake. Omwille van de vereisten van de Europese economische en monetaire unie 
vermocht de Vlaamse decreetgever evenwel geen onderscheid te maken tussen de invoer vanuit Nederland en de 
invoer vanuit andere Staten. In het licht daarvan is de bij het decreet van 25 juni 1992 doorgevoerde wijziging 
van het bedrag van de invoerheffing, volgens de Vlaamse Regering, redelijk verantwoord en moet zij worden 
beschouwd als beantwoordend aan een dwingende vereiste van algemeen belang. 
 
 A.4.  De nv « De Ceuster Meststoffen » is van oordeel dat de prejudiciële vragen bevestigend dienen te 
worden beantwoord. Zij verwijst daarbij naar « de standpunten van partijen en de overwegingen zoals die 
desaangaande in het vonnis van verwijzing werden opgenomen ». 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Vóór de opheffing ervan bij het decreet van het Vlaamse Gewest van 22 december 

2006 « houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit 

agrarische bronnen », bepaalde artikel 21, §§ 1 en 5, van het decreet van het Vlaamse Gewest 

van 23 januari 1991 « inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 

meststoffen » (hierna : het Meststoffendecreet), zoals vervangen bij het decreet van 
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20 december 1995 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 1997, 11 mei 1999, 3 maart 

2000, 21 december 2001 en 28 maart 2003 : 

 

 « § 1.  Er is een basisheffing BH1 op de productie van dierlijke mest, waarvan de 
opbrengst integraal wordt toegekend aan de Mestbank, lastens elke producent op wiens 
bedrijf de dierlijke mestproductie MPp, gedurende het voorbije kalenderjaar, meer bedroeg 
dan 300 kg difosforpentoxyde. 
 
 Het bedrag van deze basisheffing BH1 wordt door middel van de volgende formule 
berekend 
 
 BH1 = (MPp x Xdmp) + (MPBn x Xdmn) 
 
 waarin : 
 
 -  MPp = de bruto-productie van dierlijke mest, uitgedrukt in kg P205; 
 
 -  MPBn = de bruto-productie van dierlijke mest, uitgedrukt in kg N; 
 
 -  Xdmp = de heffingsvoet voor de productie van dierlijke mest in EUR/kg P205; 
 
 -  Xdmn = de heffingsvoet voor de productie van dierlijke mest in EUR/kg N. 
 
 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt onder de bruto-productie van dierlijke 
mest MPBn, uitgedrukt in kg N, verstaan: het product van de gemiddelde veebezetting in de 
veeteelt- en/of landbouwinrichting gedurende het voorbije kalenderjaar en de 
overeenkomstige brutouitscheidingshoeveelheden per dier uitgedrukt in kg N. 
 
 De gemiddelde veebezetting van elk van de bedoelde diersoorten wordt vastgesteld door 
de som van de maandelijks geregistreerde dierenaantallen te delen door twaalf. De bruto-
uitscheidingshoeveelheden per dier, uitgedrukt in kg N, is forfaitair of reëel, met toepassing 
van de mestuitscheidingsbalans als bedoeld in artikel 20bis, vastgesteld in artikel 5. 
 
 Voormelde heffingsvoeten worden als volgt vastgesteld : 
 
 -  Xdmp = 0,0111 EUR/kg P205; 
 
 -  Xdmn = 0,0111 EUR/kg N. 
 
 […] 
 
 § 5.  Er is een basisheffing, waarvan de opbrengst integraal wordt toegekend aan de 
Mestbank, lastens elke invoerder van mestoverschotten door invoer. Het bedrag van deze 
basisheffing is vastgesteld op 2,4789 euro per ton van het in het voorbije kalenderjaar in het 
Vlaamse Gewest ingebrachte mestoverschot door invoer. 
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 In het geval het mestoverschot door invoer betrekking heeft op paardenmest bestemd als 
grondstof voor de aanmaak van champignonsubstraat wordt de in het eerste lid bedoelde 
basisheffing verminderd met een percentage gelijk aan het quotiënt van : 
 
 A x 100 
 --------- 
     B 
 
 waarbij : 
 
 A = de door diezelfde invoerder in datzelfde kalenderjaar uit het Vlaamse Gewest via het 
champignonsubstraat geëxporteerde nutriënten afkomstig van paardenmest uitgedrukt in kg 
P2O5; 
 
 B = de door diezelfde invoerder in datzelfde kalenderjaar in het Vlaamse Gewest via het 
paardenmest geïmporteerde nutriënten, uitgedrukt in kg P2O5; 
 
 Voormelde vermindering kan evenwel slechts in aanmerking worden genomen op 
voorwaarde dat de betrokken heffingsplichtige bij zijn in § 7 van het artikel 3 bedoelde 
aangifte een nutriëntenbalans voegt waarin de hoeveelheden geïmporteerde nutriënten B en de 
hoeveelheden geëxporteerde nutriënten A duidelijk zijn gestaafd ». 
 

 B.2.  Uit de verwijzingsbeslissingen en de motivering ervan blijkt dat het Hof wordt 

gevraagd of artikel 21, § 5, van het Meststoffendecreet in overeenstemming is met de 

beginselen van de economische en monetaire unie en derhalve met artikel 6, § 1, VI, derde 

lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat de 

erbij ingevoerde heffing ten laste van de personen die dierlijke meststoffen afkomstig uit het 

Waalse Gewest invoeren in het Vlaamse Gewest, hoger is dan de bij artikel 21, § 1, van dat 

decreet ingevoerde heffing ten laste van de personen die dierlijke meststoffen produceren in 

het Vlaamse Gewest. 

 

 B.3.1.  Ofschoon de afdeling wetgeving van de Raad van State twijfels had geuit over de 

verenigbaarheid met de beginselen van de economische en monetaire unie van de ten laste 

van « elke invoerder van dierlijke mest van buiten het Vlaamse Gewest » opgelegde heffing, 

zoals voorzien in het voorontwerp van decreet dat heeft geleid tot het Meststoffendecreet 

(advies nr. 20.033/B van 6 juli 1990, Parl. St., Vlaams Parlement, 1990-1991, nr. 423/1, 

pp. 132-137), werd zulk een « invoerheffing » niettemin in dat decreet opgenomen ten 

gevolge van het aannemen van een amendement, dat was toegelicht als volgt : 
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 « Het is aangewezen de invoerders van dierlijke mest die niet op eigen cultuurgronden 
worden opgebracht evenzeer als de Vlaamse producenten met mestoverschotten aan een 
heffing te onderwerpen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1990-1991, nr. 423/3, p. 18). 
 

 B.3.2.  Uit de bespreking van de bevoegde commissie blijkt dat de decreetgever met die 

heffing tot doel had de meststoffen die in het Vlaamse Gewest worden ingevoerd, aan een 

gelijksoortige behandeling te onderwerpen als de in dat Gewest geproduceerde meststoffen : 

 

 « Verder bepleit [een lid van de commissie] een evenwichtige verdeling van de lasten, 
omwille van de concurrentie met en vanuit het buitenland […]. Op de importmest moet 
minstens dezelfde heffing rusten als op de inheemse mest. 
 
 […] 
 
 Ook de invoer van mest van buiten het Vlaamse Gewest zorgt voor een mestoverschot. 
Daarom moet in het decreet ook het ‘ mestoverschot door invoer ’ worden opgenomen » 
(Parl. St., Vlaams Parlement, 1990-1991, nr. 423/4, pp. 15-23). 
 

 B.3.3.  Met betrekking tot het verschil in berekeningswijze van de heffingen geheven op, 

enerzijds, de in het Vlaamse Gewest geproduceerde meststoffen, en anderzijds, de in het 

Vlaamse Gewest ingevoerde meststoffen, vermeldt de parlementaire voorbereiding : 

 

 « Tenslotte wordt een amendement ingediend […], dat gedeeltelijk aan de bekommernis 
van de vorige indiener tegemoet komt, doordat het een nieuwe paragraaf […] aan het artikel 
toevoegt waarin een basisheffing wordt voorzien lastens de invoerders van mestoverschot 
door invoer. 
 
 Een lid merkt op dat dit amendement geen rekening houdt met de mogelijkheid dat mest 
kan ingedikt worden. Beter ware het de heffing te bepalen op basis van de nutriënteninhoud, 
zoals dat gebeurt voor de heffing op mest geproduceerd in het Vlaamse Gewest. 
 
 Hierop wordt geantwoord dat dit amendement een pragmatisch voorstel is, dat normaal 
zou moeten voldoen aan de Europese reglementeringen. Het is op dit ogenblik waarschijnlijk 
het meest haalbare. 
 
 Ter stemming gelegd wordt het amendement eenparig aangenomen » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 1990-1991, nr. 423/4, p. 32). 
 

 B.3.4.  Bij artikel 43 van het decreet van 25 juni 1992 « houdende diverse bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1992 » werd de heffing ten laste van de invoerder van 

meststoffen opgetrokken van 20 frank (0,4957 euro) tot 100 frank (2,4789 euro) per ton. 
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 Ofschoon de afdeling wetgeving van de Raad van State daarbij had herinnerd aan haar 

- uit de Europese en Belgische economische en monetaire unie afgeleide - bezwaren geuit 

naar aanleiding van het invoeren van de desbetreffende heffing (advies nr. 21.545/1/8 van 

23 april 1992, Parl. St., Vlaams Parlement, B.Z. 1992, nr. 186/1, pp. 161-162), wenste de 

Vlaamse Executieve - daarin uiteindelijk gevolgd door de decreetgever - die heffing niet 

alleen te handhaven, maar ook substantieel te verhogen : 

 

 « De Raad van State maakt voorbehoud voor wat betreft de bestaanbaarheid van de 
invoerheffing met het E.E.G.–Verdrag en met de beginselen van het vrij verkeer van 
goederen, en de Belgische economische unie. De Executieve wenst haar voorstel toch te 
handhaven, omwille van de omvang en vooral omwille van de aanleiding (in Nederland geldt 
vermindering van de heffing bij uitvoer !) van de problematiek van het ingevoerde mest, zoals 
wij hierna aantonen. 
 
 Uit het jaarverslag van OVAM blijkt dat er voor het jaar 1990, 40.735 ton dierlijke mest 
in het Vlaamse Gewest werd ingevoerd. Als we de vergelijking maken met 1989, stellen we 
een lichte vermeerdering vast. 
 
 Deze invoer is hoofdzakelijk afkomstig vanuit Nederland en gebeurt enerzijds door 
gewestgrensoverschrijdende bedrijven die hun cultuurgronden gelegen in het Vlaamse 
Gewest bemesten maar anderzijds ook en dit in toenemende mate door Nederlandse 
producenten die hun overschot in het Vlaamse Gewest komen afzetten. 
 
 Als reden voor deze toevoer vanuit Nederland is er enerzijds de regeling die een 
vermindering van de basisheffing voorziet bij uitvoer van dierlijke mest. Anderzijds bevordert 
het in Nederland gehanteerde premiestelsel de produktie en verhandeling van kwaliteitsmest 
waardoor de ingevoerde mest aantrekkelijk wordt voor de Vlaamse gebruiker aangezien deze 
mest meestal van goede kwaliteit is. Om deze redenen is het wenselijk dat het bedrag van de 
basisheffing op het mestoverschot door invoer wordt herzien zodanig dat ze een compensatie 
is voor de voordelen verkregen bij de uitvoer uit Nederland » (Parl. St., Vlaams Parlement, 
B.Z. 1992, nr. 186/1, p. 17). 
 

 B.3.5.  Hoewel de verhoging van de heffing ten laste van de invoerders van meststoffen 

door de decreetgever noodzakelijk werd geacht als « compensatie […] voor de voordelen 

verkregen bij de uitvoer uit Nederland », werd die verhoging niet beperkt tot de meststoffen 

die vanuit Nederland in het Vlaamse Gewest worden ingevoerd, zodat ze alle ingevoerde 

meststoffen treft, ook die ingevoerd vanuit het Waalse Gewest. 
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 B.4.  Volgens de verwijzende rechter worden meststoffen die in het Vlaamse Gewest 

worden ingevoerd, ten gevolge van de bij het voormelde decreet van 25 juni 1992 

doorgevoerde wijziging, duidelijk zwaarder belast dan meststoffen die in dat Gewest worden 

geproduceerd. 

 

 In haar memorie voert de Vlaamse Regering aan dat de verwijzende rechter, in het 

concrete geval dat door hem werd aangewend ter illustratie van het verschil tussen de heffing 

ten laste van de invoerder en die ten laste van de producent - meer bepaald het geval van de 

situatie van de eisende partij voor die rechter -, zich heeft vergist bij de berekening van die 

heffingen, maar zij weerlegt op geen enkele wijze dat de ingevoerde meststoffen zwaarder 

worden belast dan de in het Vlaamse Gewest geproduceerde meststoffen. Uit de berekeningen 

die de Vlaamse Regering in haar memorie maakt, volgt immers dat, indien de door de eisende 

partij voor de verwijzende rechter ingevoerde meststoffen niet zouden zijn ingevoerd, maar 

geproduceerd in het Vlaamse Gewest, de heffing ongeveer zes maal lager zou liggen. 

 

 B.5.1.  De in het geding zijnde heffing doet zich niet voor als de vergoeding van een 

dienst die de overheid verleent ten voordele van de heffingsplichtige individueel beschouwd. 

Zij is dus geen retributie, maar een belasting. 

 

 B.5.2.  De uitoefening door een gewest van zijn eigen fiscale bevoegdheid mag geen 

afbreuk doen aan de algehele staatsopvatting, zoals die tot uiting komt in de opeenvolgende 

staatshervormingen en in de respectieve bijzondere en gewone wetten tot bepaling van de 

onderscheiden bevoegdheden van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 Uit het geheel van die bepalingen, inzonderheid uit artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 - ingevoegd bij artikel 4, § 8, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1988 -, en uit artikel 49, § 6, derde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 

betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten blijkt dat het Belgische 

staatsbestel berust op een economische en monetaire unie, die wordt gekenmerkt door een 

geïntegreerde markt en door de eenheid van de munt. 
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 Hoewel artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 past in 

het kader van de toewijzing van bevoegdheden aan de gewesten wat de economie betreft, 

geldt die bepaling als de uiting van de wil van de bijzondere wetgever om een eenvormige 

basisregeling van de organisatie van de economie in een geïntegreerde markt te handhaven. 

 

 Het bestaan van een economische unie impliceert in de eerste plaats het vrije verkeer van 

goederen en productiefactoren tussen de deelgebieden van de Staat. Wat het goederenverkeer 

betreft, zijn de maatregelen die autonoom door de deelgebieden van de unie - in casu de 

gewesten - worden vastgesteld en het vrije verkeer belemmeren, niet bestaanbaar met een 

economische unie. Dit geldt noodzakelijkerwijs voor alle interne douanerechten en alle 

heffingen met gelijke werking. 

 

 B.6.  Zonder dat het te dezen nodig is te onderzoeken of de in het geding zijnde heffing 

op zich - meer bepaald los van een vergelijking met de heffing op de in het Vlaamse Gewest 

geproduceerde meststoffen - al dan niet dient te worden gekwalificeerd als een intern 

douanerecht of een heffing met gelijke werking, volstaat het vast te stellen dat die heffing, 

doordat zij is gekoppeld aan het overschrijden van de territoriale grens die krachtens de 

Grondwet tussen de gewesten is vastgesteld, een werking heeft die gelijk is met die van een 

douanerecht doordat zij de meststoffen die worden ingevoerd in het Vlaamse Gewest, 

zwaarder treft dan de meststoffen die in dat Gewest worden geproduceerd. 

 

 B.7.  De prejudiciële vragen dienen bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 21, § 5, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de 

bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, zoals van toepassing 

voor de productiejaren 2003, 2004, 2005 en 2006 en de daarmee overeenstemmende 

aanslagjaren 2004, 2005, 2006 en 2007, schendt artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummers 4877, 4879 en 4882 

 
 

Arrest nr. 124/2010 
van 28 oktober 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 

23 oktober 2009 houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van 

het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, ingesteld door John Aad en anderen, door 

Christiane Asselman en anderen en door de gemeente Linkebeek en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 
 
 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 februari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 februari 2010, is een beroep tot 
vernietiging ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 
houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet 
basisonderwijs van 25 februari 1997 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
24 november 2009) door : 
 

1 Aad John Glycienenlaan 32 1950 Kraainem 
2 Aasen  Jean A. Frans Cloetensstraat 19 1950 Kraainem 
3 Aasen-Huget Diane Frans Cloetensstraat 19 1950 Kraainem 
4 Abdelkebir Abdelaziz Romeinse Steenweg 794 1780 Wemmel 
5 Abdelouahab Laila Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel 
6 Achtib Zohra Steenweg naar Merchtem 247 1780 Wemmel 
7 Acimi Mourad Diepestraat 104 1780 Wemmel 
8 Aegten Christophe Steenweg naar Brussel 114 1780 Wemmel 
9 Agnieszka Jaworowska Koning Leopold III-laan 54 1780 Wemmel 

10 Ahmadian Mohammad P. Curielaan 1 1780 Wemmel 
11 Ahmadian Faramilb  P. Curielaan 1 1780 Wemmel 
12 Ahmed Aaros Vanderzijpenstraat 31 1780 Wemmel 
13 Ahmed Nassima Fleurbeekstraat 24 1620 Drogenbos 
14 Ahn Sabine Nerviërslaan 107 1780 Wemmel 
15 Alcdelhacker  Mohammad A. Burvenichlaan 27 1780 Wemmel 
16 Alongi Claudia Grote Baan 168 1620 Drogenbos 
17 Alongi Claudia Grote Baan 168 1620 Drogenbos 
18 Altomare Gianna Sint-Pancratiuslaan 18 1950 Kraainem 
19 Alvarez Alvarez Margarita F. Robbrechtsstraat 181 1780 Wemmel 
20 Amal Nordine Steenweg naar Brussel 79 1780 Wemmel 
21 Amezian Hanane Grote Baan 46 1620 Drogenbos 
22 Angelis Luna Dr. H. Folletlaan 195 1780 Wemmel 
23 Anthonis Joelle Kouter 3 1780 Wemmel 
24 Anthonis  Jean-Luc Dr. H. Folletlaan 208 1780 Wemmel 
25 Apaydin Yasar Rassel 79 1780 Wemmel 
26 Arvanitis Zoe Vijverslaan 159 1780 Wemmel 
27 Askaj Mentor E. Van Elewijckstraat 49 1780 Wemmel 
28 Askaj Arjeta E. Van Elewijckstraat 49 1780 Wemmel 
29 Aslyah Merzouk Rassel 19 1780 Wemmel 
30 Astudillo Elsa Sterstraat 63 1620 Drogenbos 
31 Azzaoui Wafak J. Bogemansstraat 187 1780 Wemmel 
32 Baaroun  Assia Romeinse Steenweg 794 1780 Wemmel 
33 Baeckens Maud Charles De Costerlaan 8 1780 Wemmel 
34 Baftijari Merita Maalbeeklaan 10 A 1780 Wemmel 
35 Bafumba  Vanessa rue Haut-Douy 160 4430 Ans 
36 Bah Aissanton Is. Meyskensstraat 146 1780 Wemmel 
37 Bahatid Wolfs Jules Adantstraat 143 1950 Kraainem 
38 Bahrollatifi Khadija Sterstraat 127 1620 Drogenbos 
39 Bailly Nathalie Is. Meyskensstraat 40 1780 Wemmel 
40 Balam Ioana Maria Eburonenlaan 9 1780 Wemmel 
41 Balcaen Patrick L. Braillelaan 2 1780 Wemmel 
42 Balis Jacqueline Vijverslaan 201 1780 Wemmel 
43 Banota Luc Tramlaan 17 1950 Kraainem 
44 Barbe Fabrice J. Bogemansstraat 149 1780 Wemmel 
45 Barbe Michael Boomgaardstraat 32 1780 Wemmel 
46 Barbier Denis Drie Koningenstraat 81 1620 Drogenbos 
47 Barrena Redondo Maria Pilar Zalighedenlaan 9 1780 Wemmel 
48 Bastin Kathy Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel 
49 Baudewyns Véronique Lange Eikhoekje 100 1970 Wezembeek-Oppem 
50 Bauduin Sylvie Kasteelstraat 52 1620 Drogenbos 
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51 Bauffe Sophie Louis Marcelisstraat 90 1970 Wezembeek-Oppem 
52 Bauwin Nathalie Capucienenlaan 63 1950 Kraainem 
53 Bdiri Ouizin Koning Leopold III-laan 31 1780 Wemmel 
54 Beelaerts Claudi E. Van Elewijckstraat 84 1780 Wemmel 
55 Beguin Frederique Is. Meyskensstraat 29 1780 Wemmel 
56 Belchior Gaelle Koningin Astridlaan 478 1950 Kraainem 
57 Belenger Marc Vijverhof 6 1950 Kraainem 
58 Ben Hassan Abdelkhaled Bempstraat 6 1620 Drogenbos 
59 Benyachou Mohammed Steenweg naar Merchtem 239 1780 Wemmel 
60 Berishce Voldet Lt. J. Graffplein 9 1780 Wemmel 
61 Berrada Asmae Marie Collartstraat 18 1620 Drogenbos 
62 Berrada  Rachid Eburonenlaan 15  1780 Wemmel 
63 Biotokorievier Violeta J. Bogemansstraat 227 1780 Wemmel 
64 Biquet Mireille Steenweg naar Merchtem 4 1780 Wemmel 
65 Blaise Sandrine P. De Waetstraat 9 1780 Wemmel 
66 Blakaj Denisa Steenweg naar Merchtem 39 1780 Wemmel 
67 Blanchez Jean-Robert E. Van Elewijckstraat 52 1780 Wemmel 
68 Bockstal Geneviève Korenveldlaan 3 1780 Wemmel 
69 Bontea Carmen Dr. H. Folletlaan 177 1780 Wemmel 
70 Borbolla Avin Luis Ramon Rassel 18 1780 Wemmel 
71 Bottu Jean-Etienne Lindenhoekje 11 1970 Wezembeek-Oppem 
72 Bottu Brigitte Lindenhoekje 11 1970 Wezembeek-Oppem 
73 Bouchnafa Nora E. Van Elewijckstraat 76 1780 Wemmel 
74 Boufrahi Nora Sterstraat 55 1620 Drogenbos 
75 Boultame Mohammed Is. Meyskensstraat 44 1780 Wemmel 
76 Bouslama Ahmed Elyes Sint-Pancratiuslaan 21 1950 Kraainem 
77 Bouyhanem Sadi Tassadit G. Van Campenhoutstraat 23 1780 Wemmel 
78 Bouzakhsi Hayat Eburonenlaan 15  1780 Wemmel 
79 Bouzerda Samira Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel 
80 Bouzerda Mohamed Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel 
81 Braeckman Françoise Elst 11 1620 Drogenbos 
82 Brasseur Marc Is. Meyskensstraat 48 1780 Wemmel 
83 Brouhier Sandrine Vijverslaan 125 1780 Wemmel 
84 Burton Catherine Kraaienweg 5 1950 Kraainem 
85 Buyck Christine Alboom 33 1780 Wemmel 
86 Cansoy Seda de Limburg Stirumlaan 164 1780 Wemmel 
87 Cansoy Faruk de Limburg Stirumlaan 164 1780 Wemmel 
88 Capla Magali Kerkeveldweg 11 1640 Sint-Genesius-Rode 
89 Caramazza Rosaria Panoramastraat 36 1780 Wemmel 
90 Cario Gaelle Wauterbos 25 1640 Sint-Genesius-Rode 
91 Carton Nathalie Zoniënwoudlaan 214 1640 Sint-Genesius-Rode 
92 Castan Fabian P. Vertongenstraat 13 1780 Wemmel 
93 Castan Michaud Amelie P. Vertongenstraat 13 1780 Wemmel 
94 Cendrowka Katarryna Zalighedenlaan 44 1780 Wemmel 
95 Ceysens Xavier Korenveldlaan 3 1780 Wemmel 
96 Chafi Noureddine Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel 
97 Chahbouni Mohamed Grote Baan 46 1620 Drogenbos 
98 Charlier Serge Fleurbeekstraat 34 1620 Drogenbos 
99 Chico Martinez Tomas Kuikenstraat 25 1620 Drogenbos 

100 Chioua Kamal E. Van Elewijckstraat 45 1780 Wemmel 
101 Christiaens Xavier P. De Waetstraat 9 1780 Wemmel 
102 Christophe Gladys E. Van Elewijckstraat 74 1780 Wemmel 
103 Cimen Zeki Rassel 20 1780 Wemmel 
104 Ciudad Mora Vijverslaan 148 1780 Wemmel 
105 Claes Joel Charles De Costerlaan 4 1780 Wemmel 
106 Cluts Murielle de Limburg Stirumlaan 242 1780 Wemmel 
107 Cnop Pierre Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel 
108 Cochet Jean-Pascal Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos 
109 Coenen Natacha Winkel 22 1780 Wemmel 
110 Colin Valerie Nerviërslaan 31 1780 Wemmel 
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111 Cornacchia Graziella Winkel 20 1780 Wemmel 
112 Cornet Pierre St. Rochusplein 10 1780 Wemmel 
113 Coteur Geoffroy E. Van Elewijckstraat 77 1780 Wemmel 
114 Couillard Isabelle Kam 80 1780 Wemmel 
115 Courtois Nadia H. Verrieststraat 15 1780 Wemmel 
116 Crispi Michel Emile Bricoutlaan 8  1950 Kraainem 
117 Crombez Pascale Steenweg naar Brussel 139 1780 Wemmel 
118 Cruz  Markt 42  1780 Wemmel 
119 Csanadi Suzy A. De Boecklaan 9 1780 Wemmel 
120 Culaj Esmeralda P. Vertongenstraat 105 1780 Wemmel 
121 Da Silva  Deborah Kerkstraat 67 1620 Drogenbos 
122 Dadi Jamila Is. Meyskensstraat 44 1780 Wemmel 
123 Daillion Hélène J. Bruyndonckxstraat 180 1780 Wemmel 
124 Damoiseaux Véronique Rassel 3 1780 Wemmel 
125 Danze Véronique Is. Meyskensstraat 12 1780 Wemmel 
126 Daoudi Hamid Amédé Brackestraat 71 1950 Kraainem 
127 Daoust Thierry Langestraat 109 1620 Drogenbos 
128 Dauby Jean J. Bogemansstraat 160 1780 Wemmel 
129 Daumer Corinne A. Rodenbachstraat 18 1780 Wemmel 
130 Dazy Sylvain Vijverslaan 125 1780 Wemmel 
131 De Baeremaeker Julie Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel 
132 De Bisschop Anthony de Limburg Stirumlaan 137 1780 Wemmel 
133 De Bloos Michel Stationsstraat 43 1630 Linkebeek 
134 De Buyst-Kabeya Célestine Heymansdries 26 A 1640 Sint-Genesius-Rode 
135 De Cat Evelyne Drie Koningenstraat 81 1620 Drogenbos 
136 De Gieter Dannielle Boomgaardstraat 42 1780 Wemmel 
137 De Greef Christine Haagdoornlaan 21 1780 Wemmel 
138 De Groote Catherine de Limburg Stirumlaan 137 1780 Wemmel 
139 De Kerpel Ophelie Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel 
140 de Maere d'Aertrycke Françoise Molenweg 12 1780 Wemmel 
141 De Naeyer Barbara Eburonenlaan 28 1780 Wemmel 
142 De Nayer Michael Steenweg naar Brussel 178 1780 Wemmel 
143 De Siena Antonella Schoon Dal 35 1780 Wemmel 
144 De Sousa Lopez Graca c/o rue de Clairvaux 40 1348 Louvain-la-Neuve 
145 De Vuyst Valerie Markt 42 1780 Wemmel 
146 De Wagheneire Corinne Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel 
147 De Weerdt Christian Ronkel 100 1780 Wemmel 
148 De Weerdt Diame de Limburg Stirumlaan 158 1780 Wemmel 
149 De Welque Thibaud Bloemenhof 8 1640 Sint-Genesius-Rode 
150 De Wilde David Nieuwstraat 30 1620 Drogenbos 
151 De Winter Johnny de Limburg Stirumlaan 4 1780 Wemmel 
152 Debondt Michel Elst 13 1620 Drogenbos 
153 Decarpentrie Lucie Langestraat 109 1620 Drogenbos 
154 Defer Virginie Lt. J. Graffplein 20 1780 Wemmel 
155 Defraigne Alexandra Korenbloemstraat 20 1950 Kraainem 
156 Delahay Nathalie Verhasseltstraat 26 1780 Wemmel 
157 Delatte Marie J. Deschuyffeleerdreef 75 1780 Wemmel 
158 Delcave Isabelle Koninkjeslaan 15 1950 Kraainem 
159 Dembele Rokia Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel 
160 Demets Marc De Ghelderodelaan 10 1780 Wemmel 
161 Denis Vincent Priorijlaan 79 1640 Sint-Genesius-Rode 
162 Depauw Geoffrey Vijverslaan 148 1780 Wemmel 
163 Depotter Christophe Acaciasstraat 21 1950 Kraainem 
164 Derard Philippe Steenweg naar Merchtem 199 1780 Wemmel 
165 Descamps Caroline Zikkelstraat 25 1970 Wezembeek-Oppem 
166 Descamps Kristel J. Bogemansstraat 7 1780 Wemmel 
167 Desimpel Marie Jan-Baptist De Keyzerstraat 53 1970 Wezembeek-Oppem 
168 Desmedt Melissa Steenweg naar Brussel 78 1780 Wemmel 
169 Desutter Anne Is. Meyskensstraat 48 1780 Wemmel 
170 Dethier Pascal A. Verhasseltstraat 26 1780 Wemmel 
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171 Dettwiller Emmanuel Zwaluwenlaan 12 1950 Kraainem 
172 Devalck Patrick J. Bruyndonckxstraat 188 1780 Wemmel 
173 Devalkeneer Sandrine Vrijheidsstraat 31 1620 Drogenbos 
174 Devoegelaer Nathalie Steenweg naar Brussel 95 1780 Wemmel 
175 Dewez Laurent Kasteelstraat 23 1620 Drogenbos 
176 Dewit Sylvie Nieuwstraat 30 1620 Drogenbos 
177 D'hondt Jacky Obberg 9 1780 Wemmel 
178 Di Lorenzo Iolanda Panoramastraat 32 1780 Wemmel 
179 Diaz Francisco Steenweg naar Brussel 68 1780 Wemmel 
180 Diederich Raphael Bergenblokstraat 26 1970 Wezembeek-Oppem 
181 Dierick Regine K. Vande Woestijnlaan 2 1780 Wemmel 
182 Divrikli Guclu Nursel Koningin Astridlaan 11 1780 Wemmel 
183 Djeff Manuy Yolande Charles De Costerlaan 4 1780 Wemmel 
184 Domingues Véronique E. Verhaerenlaan 7 1780 Wemmel 
185 Domsen Brigitte Zwanenlaan 39 1640 Sint-Genesius-Rode 
186 Dooms Jérome Steenweg naar Brussel 45 1780 Wemmel 
187 Dricot Alain P. Vertongenstraat 60 1780 Wemmel 
188 Droulez Bertrand Kapellelaan 278 1950 Kraainem 
189 Druhen Renaud Schoolstraat 21 1640 Sint-Genesius-Rode 
190 Dubois Dominique J. Bausstraat 61 1970 Wezembeek-Oppem 
191 Duchateau Sévérine Zavelberg 11 1780 Wemmel 
192 Dumont Françoise Zalighedenlaan 11 1780 Wemmel 
193 Dupont Nathalie Steenweg naar Brussel 105 1780 Wemmel 
194 Duque Magali Haldorp 25 1630 Linkebeek 
195 Duterne Véronique E. Van Elewijckstraat 82 1780 Wemmel 
196 Duwe Dimitri de Limburg Stirumlaan 190 1780 Wemmel 
197 Ebeni Alexandrei Stokkelstraat 3 1950 Kraainem 
198 El Aouni Jamal Koningin Astridlaan 172 1780 Wemmel 
199 El Banna Nada Lindestraat 13 1640 Sint-Genesius-Rode 
200 El Hassuni Ouafa Winkel 12 1780 Wemmel 
201 El Kalkha Chakib Prins Boudewijnlaan 10 1780 Wemmel 
202 Elamrawi Samira Steenweg naar Brussel 195 1780 Wemmel 
203 Elfassi Mostafa J. Bruyndonckxstraat 10 1780 Wemmel 
204 Engelis Katia H. De Keersmaekerlaan 37 1780 Wemmel 
205 Errabah Najib P. Remekerstraat 25 1780 Wemmel 
206 Espinoza Mendez  Yavana J. De Ridderlaan 2 1780 Wemmel 
207 Esposito Dominico Panoramastraat 32 1780 Wemmel 
208 Ezaty Madhira Faustin Steenweg naar Brussel 259 1780 Wemmel 
209 Fabien  Lucas E. Van Elewijckstraat 32 1780 Wemmel 
210 Fataki Andjelani Véronique Winkel 8 1780 Wemmel 
211 Fatmire Balakaj F. Robbrechtsstraat 23 1780 Wemmel 
212 Femet Angie Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos 
213 Femet Angie Kasteelstraat 12 1620 Drogenbos 
214 Fernandez Gomez Maria del Carmen Koningin Astridlaan 168 1780 Wemmel 
215 Ferreira Vitorino Gustavo Kerkstraat 67 1620 Drogenbos 
216 Ferreira Vitorino Gustavo Kerkstraat 67 1620 Drogenbos 
217 Ferriere Bénédicte Klein Normandië 1950 Kraainem 
218 Fettouma Khalfi Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel 
219 Feyfer Florence J. Deschuyffeleerdreef 20 1780 Wemmel 
220 Fida Milozim Maalbeeklaan 10 A 1780 Wemmel 
221 Fisset Roger Vijverslaan 188 1780 Wemmel 
222 Fistick Jack c/o rue de Clairvaux 40 1348 Louvain-la-Neuve 
223 Florenten Christophe J. Bogemansstraat 147 1780 Wemmel 
224 Folens Bénédicte De Ghelderodelaan 10 1780 Wemmel 
225 Fonseca Martino Maria Steenweg naar Merchtem 315 1780 Wemmel 
226 Fourmarier Cécile Marie Collartstraat 20 1620 Drogenbos 
227 François Ludovic L. Guyotstraat 60 1780 Wemmel 
228 François Manuel J. Deschuyffeleerdreef 73 1780 Wemmel 
229 Furnemont Frédéric Hertogenlaan 109 1970 Wezembeek-Oppem 
230 Fyfe Florence J. Deschuyffeleerdreef 20 1780 Wemmel 
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231 Gabriel Bruno Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel 
232 Gabriels Catherine P. Remekerstraat 15 1780 Wemmel 
233 Galos Treneusz J. Bogemansstraat 229 1780 Wemmel 
234 Galos Dorota J. Bogemansstraat 229 1780 Wemmel 
235 Garcia Pedroz Flora Sterstraat 12 1620 Drogenbos 
236 Geide Caro Mayonga Ana Steenweg naar Brussel 79 1780 Wemmel 
237 Georis Marie-Pierre Jules Adantstraat 146 1950 Kraainem 
238 Gerome Joelle E. Van Elewijckstraat 19 1780 Wemmel 
239 Gibello-Seco Alain Sterstraat 12 1620 Drogenbos 
240 Gilard Isabelle Koningin Astridlaan 170 A 1950 Kraainem 
241 Gillardin Christine Steenweg op Mechelen 263 1970 Wezembeek-Oppem 
242 Gillisen Patricia Elst 13 1620 Drogenbos 
243 Ginefra Roberto Grote Baan 89 1620 Drogenbos 
244 Giuseffa Salomone Jagersweg 79 1780 Wemmel 
245 Gloge Andrea Korenbloemenlaan 31 1640 Sint-Genesius-Rode 
246 Godfroid Béatrice Glycienenlaan 51 1950 Kraainem 
247 Goffin  Sabine Edmond Coppensoord 17 1950 Kraainem 
248 Gogos Theo Winkel 10 1780 Wemmel 
249 Gomez Isabel L. Guyotstraat 60 1780 Wemmel 
250 Gonzalez Gonzalez Daniel Kraaienweg 5 1950 Kraainem 
251 Goomez Mireille Winkel 101 B 1780 Wemmel 
252 Goossens Anne Steenweg naar Brussel 68 1780 Wemmel 
253 Gosuin Julie Kapellelaan 278 1950 Kraainem 
254 Gourari Samia Nerviërslaan 6 1780 Wemmel 
255 Govaerts Pascale Vijverslaan 125 1780 Wemmel 
256 Grabowska Beata Is. Meyskensstraat 30 1780 Wemmel 
257 Grabowski Dariusz Is. Meyskensstraat 30 1780 Wemmel 
258 Graff Claude Anemonenlaan 12 1640 Sint-Genesius-Rode 
259 Grandgagnage Sabine Bloemenhof 8 1640 Sint-Genesius-Rode 
260 Graulich Virginie Hertogenlaan 109 1970 Wezembeek-Oppem 
261 Greban Quentin Molenweg 16 1780 Wemmel 
262 Grilo Frade Marco Dr. H. Folletlaan 195 1780 Wemmel 
263 Gruttadauria Calogerb Zavelberg 11 1780 Wemmel 
264 Guaqueta Audrey Boomgaardstraat 10 1780 Wemmel 
265 Guclu Bayram Koningin Astridlaan 11 1780 Wemmel 
266 Guibello- Secco Alain Sterstraat 12 1620 Drogenbos 
267 Guillemin Christian Winkel 101 B 1780 Wemmel 
268 Habibi Bakhat Molenweg 56 1780 Wemmel 
269 Haijen John Is. Meyskensstraat 12 1780 Wemmel 
270 Hajji Christiane J. De Ridderlaan 86 1780 Wemmel 
271 Hakala Pertti Sint-Pancratiuslaan 37 1950 Kraainem 
272 Hallouz Halima Rode Beukenlaan 8 1780 Wemmel 
273 Hanssens André Dries 94 1780 Wemmel 
274 Harcantuoni Patrizia de Limburg Stirumlaan 239 1780 Wemmel 
275 Harcq Laurence J. Bogemansstraat 166 1780 Wemmel 
276 Hars Olivier Vijverslaan 39 1780 Wemmel 
277 Hassouni Abdellatif Winkel 12 1780 Wemmel 
278 Hatert Vanessa Bergenblokstaat 26 1970 Wezembeek-Oppem 
279 Havaux Olivia J. Bruyndonckxstraat 175 1780 Wemmel 
280 Haxhija Bekim F. Robbrechtsstraat 197 1780 Wemmel 
281 Haxhija Arieta Lt. J. Graffplein 9 1780 Wemmel 
282 Hayek Amal Rassel 20 1780 Wemmel 
283 Hellin Emmanuel Lange Delle 45 1970 Wezembeek-Oppem 
284 Hellinckx Jean-Philippe B. De Craenelaan 6 1780 Wemmel 
285 Hellinckx Christian Steenweg naar Merchtem 251  1780 Wemmel 
286 Hennico Sophie Dijck 28 1780 Wemmel 
287 Henroye Vincent Obberg 90 1780 Wemmel 
288 Hensmans Michel Lindestraat 76 1640 Sint-Genesius-Rode 
289 Henzen Marc Edmond Coppensoord 15 1950 Kraainem 
290 Heraly Christine Koning Leopold III-laan 62 1780 Wemmel 
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291 Herbillon Pascale Is. Meyskensstraat 89 1780 Wemmel 
292 Herculina de Avila Remels Similiana Kerkstraat 50 1620 Drogenbos 
293 Herfs Nancy de Limburg Stirumlaan 246 1780 Wemmel 
294 Hesham Faiek  Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel 
295 Hilberg Ilona Diepestraat 45 1780 Wemmel 
296 Hollay Michel Guido Gezellestraat 25 1780 Wemmel 
297 Hopman Béatrice Neerhoflaan 9 1780 Wemmel 
298 Hopman-Arloing Béatrice Neerhoflaan 9 1780 Wemmel 
299 Horvath-Bailleul Catherine Boomgaardstraat 27 1950 Kraainem 
300 Hottois Stéphanie J. De Ridderlaan 81 1780 Wemmel 
301 Houmid Bennans Maurad E. Van Elewijckstraat 74 1780 Wemmel 
302 Houot Benoît Warandeberg 54 A 1970 Wezembeek-Oppem 
303 Hubert Francis Berkenhof 11 1970 Wezembeek-Oppem 
304 Hubin Dominique Van Eycklaan 6 1780 Wemmel 
305 Huez Patrick Jules Adantstraat 146 1950 Kraainem 
306 Hulsman Marika Bosstraat 35 1950 Kraainem 
307 Husi Aurela Kam 51 1780 Wemmel 
308 Huvelle Aline Koningin Astridlaan 16 1950 Kraainem 
309 Hynde Erkadi Dijck 32 1780 Wemmel 
310 Ibeski Emine Kpt. R. Wouterslaan 2 1780 Wemmel 
311 Ibrir Faiza Kaasmarkt 15 1780 Wemmel 
312 Isomongoli Baloma Kam 77 1780 Wemmel 
313 Isomongoli Balona Kam 72 1780 Wemmel 
314 Jeanjean François Kaasmarkt 18 1780 Wemmel 
315 Jebari Lottra L. Vanderzijpenstraat  1780 Wemmel 
316 Jeddi Mimoun Windberg 282 1780 Wemmel 
317 Jerome Jean-Michel Grasmussenlaan 6 1950 Kraainem 
318 Jomah Emmanuel Koning Leopold III-laan 38 1780 Wemmel 
319 Joreau Jean-Michel Stokkelstraat 17 1950 Kraainem 
320 Josephy  Fabienne Rassel 19 1780 Wemmel 
321 Kabisha Musambi Kaasmarkt 59 1780 Wemmel 
322 Kahambu Matabishi Steenweg naar Brussel 300 1780 Wemmel 
323 Kapongo Kanku Steenweg naar Brussel 300 1780 Wemmel 
324 Kapoor Gurminder H. De Molstraat 52 1780 Wemmel 
325 Kassimi Chakib Kerkstraat 61 1620 Drogenbos 
326 Kayembe Emmanuel Is. Meyskensstraat 170 1780 Wemmel 
327 Keller  Bernard H. De Keersmaekerlaan 37 1780 Wemmel 
328 Keusters Damien Zwanenlaan 39 1640 Sint-Genesius-Rode 
329 Khanlou Karim E. Van Elewijckstraat 54 1780 Wemmel 
330 Kiliwatch Gois Steenweg naar Merchtem 39 1780 Wemmel 
331 Kimoto Kayukwa L. Vander Zijpenstraat 29 1780 Wemmel 
332 Kips Béatrice Winkel 66 1780 Wemmel 
333 Kohl Gérald J. Bruyndonckxstraat 137 1780 Wemmel 
334 Komlear Ian de Limburg Stirumlaan 1780 Wemmel 
335 Kon-A-Mawau Sylvie E. Van Elewijckstraat 36 1780 Wemmel 
336 Kostanian Nonna Koningin Astridlaan 13 1780 Wemmel 
337 Krouss Onnick J. Deschuyffeleerdreef 7 1780 Wemmel 
338 Laaz Mostafa Dijck 32 1780 Wemmel 
339 Laazizi Chakir Eburonenlaan 2 1780 Wemmel 
340 Labalue Serge E. Van Elewijckstraat 19 1780 Wemmel 
341 Lacroix Hugues J. Bogemansstraat 179 1780 Wemmel 
342 Ladia Alexia Stijn Streuvelslaan 20 1780 Wemmel 
343 Lahaye Geneviève E. Van Elewijckstraat 54 1780 Wemmel 
344 Lait Naziha P. Vertongenstraat 86 1780 Wemmel 
345 Lamarti Awatif Leeuwerikenlaan 61 1780 Wemmel 
346 Lambotte Axelle Korenbloemenlaan 37 1640 Sint-Genesius-Rode 
347 Lamrabti Smahane Ban Eiklaan 13 1970 Wezembeek-Oppem 
348 Larbuisson Alexandra Priorijstraat 79 1640 Sint-Genesius-Rode 
349 Lassus Laurent Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel 
350 Laurent Jean-Yves Astridlaan 51 B 1640 Sint-Genesius-Rode 
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351 Laveine Leslie E. Verhaerenlaan 7 1780 Wemmel 
352 Leal de Carvalho Esmeralda Is. Meyskensstraat 70 1780 Wemmel 
353 Leamont Michel H. Verrieststraat 19 1780 Wemmel 
354 Lefort Joelle B. De Craenelaan 6 1780 Wemmel 
355 Lefort Luc Vijverslaan 159 1780 Wemmel 
356 Legros Isabelle de Limburg Stirumlaan 151 1780 Wemmel 
357 Lejeune Florence Parklaan 30 1780 Wemmel 
358 Lekine Benoît Stijn Streuvelslaan 20 1780 Wemmel 
359 Lelij Gregory Steenweg naar Merchtem 197 1780 Wemmel 
360 Leloux Jean-Marc J. De Ridderlaan 97 1780 Wemmel 
361 Lemaire Anne Kerkstraat 23 1780 Wemmel 
362 Leveque Daphné Kuikenstraat 25 1620 Drogenbos 
363 Leyman  Virginie de Limburg Stirumlaan 221 1780 Wemmel 
364 Liégeois Laurence F. Robbrechtsstraat 37 1780 Wemmel 
365 Lobos Edouard Is. Meyskensstraat 70 1780 Wemmel 
366 Lody Bingone Basele St. Rochusplein 313 1780 Wemmel 
367 Lonia Bosembe E. Van Elewijckstraat 36 1780 Wemmel 
368 Lopez Hesas Steenweg naar Merchtem 270 1780 Wemmel 
369 Machado Filipe Wauterbos 71 1640 Sint-Genesius-Rode 
370 Mancin Liliana Steenweg naar Grote Hut 39 1640 Sint-Genesius-Rode 
371 Mansvelt John-Gerald Sint-Jorisoord 5 1970 Wezembeek-Oppem 
372 Markesis Benoît Annecylaan 9 1950 Kraainem 
373 Martens Noelle Grote Baan 225 1620 Drogenbos 
374 Martin Karine Steenweg naar Brussel 272 1780 Wemmel 
375 Martinez Vergara Marianella Karel Verhaegenlaan 44 1950 Kraainem 
376 Martino Humberto Steenweg naar Merchtem 315 1780 Wemmel 
377 Marut Jean-Michael Kouter 3 1780 Wemmel 
378 Marwan Nasser Steenweg naar Brussel 272 1780 Wemmel 
379 Mayuma Kola Nerviërslaan 50 1780 Wemmel 
380 Mckean Alisa Koningin Astridlaan 429 1950 Kraainem 
381 Meersman Dominique Rassel 99 1780 Wemmel 
382 Meersseman Catherine Capucienenlaan 49 1950 Kraainem 
383 Mehessen Janila Koning Leopold III-laan 13 1780 Wemmel 
384 Mekkaoui Souad J. Bogemansstraat 149 1780 Wemmel 
385 Mellouk El Houssine Is. Meyskensstraat 153 1780 Wemmel 
386 Melloul Agnes Armand Fortonlaan 34 1950 Kraainem 
387 Mentor Askaj E. Van Elewijckstraat 45 1780 Wemmel 
388 Mercier Dorine J. Vander Vekenstraat 191 1780 Wemmel 
389 Mercier Marcel de Limburg Stirumlaan 186 1780 Wemmel 
390 Merere Ingrid Markt 17 1780 Wemmel 
391 Mertens Roger J. Bruyndonckxstraat 6 1780 Wemmel 
392 Merzouri Rastan L. Guyotstraat 47 1780 Wemmel 
393 Mesas Fernandez Jessika Steenweg naar Brussel 84 1780 Wemmel 
394 Messaouidi Fatima H. De Molstraat 18 1780 Wemmel 
395 Metais  Vanessa Vijverslaan 81 1780 Wemmel 
396 Meuwissen Sylvie Krekelendries 1 B 1620 Drogenbos 
397 Miekiszewska Katarzyna J. Bruyndonckxstraat 82 1780 Wemmel 
398 Mier Perez Ramon F. Robbrechtsstraat 181 1780 Wemmel 
399 Mihoub Chettouane J. De Ridderlaan 52 1780 Wemmel 
400 Milazim Fida Maalbeeklaan 10 1780 Wemmel 
401 Minguet Sophie Vijverslaan 142 1780 Wemmel 
402 Mjeku Clara Alboom 17 1780 Wemmel 
403 Mochkov Alexei P. Vertongenstraat 83 1780 Wemmel 
404 Moheri Matraji Steenweg naar Merchtem 142 1780 Wemmel 
405 Monseux Pierre F. Robbrechtsstraat 37 1780 Wemmel 
406 Mooney Glen E. Verhaerenlaan 4 1780 Wemmel 
407 Moreau Philippe Markt 52 1780 Wemmel 
408 Morel Bénédicte St. Rochusplein 10 1780 Wemmel 
409 Moriau Muriel J. Bogemansstraat 160 1780 Wemmel 
410 Morlot Sandrine P. Remekerstraat 25 1780 Wemmel 
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411 Motricz Nathalie Speltveld 16 1970 Wezembeek-Oppem 
412 Mouche Marie-Thérèse Is. Meyskensstraat 153 1780 Wemmel 
413 Moyen  Didier Obberg 168 1780 Wemmel 
414 Mrad Hanan Koning Leopold III-laan 38 1780 Wemmel 
415 Mroue Monked de Limburg Stirumlaan 200 1780 Wemmel 
416 Msimba Mgoma Steenweg naar Brussel 259 1780 Wemmel 
417 Muller Regula Koningin Astridlaan 164 1950 Kraainem 
418 Munyampara Jérome Nerviërslaan 31 1780 Wemmel 
419 Munyampara Mureiia Nerviërslaan 31 1780 Wemmel 
420 Musnaoui Nizare Windberg 299 1780 Wemmel 
421 Musto  Ruiterweg 24 1780 Wemmel 
422 Nadi Mohammed Yassine Sterstraat 55 1620 Drogenbos 
423 Nalayeumseire Constance Boomgaardstraat 27 1780 Wemmel 
424 Nameche Jean-Francois Reigerslaan 5 1780 Wemmel 
425 Nanson Sandy Windberg 300 1780 Wemmel 
426 Narrenberg Laurence Boomkwekerijstraat 8 1640 Sint-Genesius-Rode 
427 Nassima Ahmed Fleurbeekstraat 24 1620 Drogenbos 
428 Nassrallah Hoda Romeinse Steenweg 748 1780 Wemmel 
429 Nejjari Hanan J. Bruyndonckxstraat 10 1780 Wemmel 
430 Nestman Pawee Steenweg naar Merchtem 140 1780 Wemmel 
431 Nestman Eva Steenweg naar Merchtem 140 1780 Wemmel 
432 Nguyen Phnoc-Dien Kaasmarkt 151 1780 Wemmel 
433 Niewinska Ewa Lt. J. Graffplein 10 1780 Wemmel 
434 Nile Eric Begoniaslaan 2 1950 Kraainem 
435 Nocera  Rita Vijverslaan 148 1780 Wemmel 
436 Noltincx Didier Obberg 154 1780 Wemmel 
437 Nyabokongo Jeannine Romeinse Steenweg 748 1780 Wemmel 
438 Nyssen Alex Sijsjeslaan 20 1950 Kraainem 
439 Nzabiya Bewadis J. De Ridderlaan 52 1780 Wemmel 
440 Oponska Renata Steenweg naar Brussel 47 1780 Wemmel 
441 Oponski Mariusz Steenweg naar Brussel 47 1780 Wemmel 
442 Ory Catherine Marie Collartstraat 126 1620 Drogenbos 
443 Ouali-Dada Reda Zonneboslaan 14 1950 Kraainem 
444 Ouhida Bennacer Diepestraat 104 1780 Wemmel 
445 Paillion Claire Zalighedenlaan 13 1780 Wemmel 
446 Palombo Nora Sneeuwklokjeslaan 4 1640 Sint-Genesius-Rode 
447 Paluk Mélanie Is. Meyskensstraat 198 1780 Wemmel 
448 Panadero Alcaraz Jose Vijverslaan 81 1780 Wemmel 
449 Paquet Laurence Anemonenlaan 12 1640 Sint-Genesius-Rode 
450 Parent Francois Josef Van Elewijckstraat 44 1853 Grimbergen 
451 Parent Isabelle de Limburg Stirumlaan 186 1780 Wemmel 
452 Peeters Eric de Grunnelaan 146 1970 Wezembeek-Oppem 
453 Perdaens Frédéric Marie Collartstraat 126 1620 Drogenbos 
454 Pereira Sandra H. De Molstraat 52 1780 Wemmel 
455 Perez Noricya Maria P. De Waetstraat 37 1780 Wemmel 
456 Perreault Roy E. Verhaerenlaan 4 1780 Wemmel 
457 Petre Bruno Koningin Astridlaan 170 A 1950 Kraainem 
458 Philippe Isabelle Steenweg naar Brussel 114 1780 Wemmel 
459 Pigeon Stéphanie Beekstraat 129 A 1970 Wezembeek-Oppem 
460 Pillaert Laurent Is. Meyskensstraat 89 1780 Wemmel 
461 Piotrowski Robert Winkel 93 1780 Wemmel 
462 Piret Grégoire Edmond Coppensoord 17 1950 Kraainem 
463 Piron Séverine Steenweg naar Merchtem 197 1780 Wemmel 
464 Polanco Jardel Matias Hertogenlaan 118 1970 Wezembeek-Oppem 
465 Poortman Yvan Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel 
466 Poortman Tihange Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel 
467 Popas Eftimia A. De Boecklaan 24 1780 Wemmel 
468 Prunier Emmanuelle J. Bogemansstraat 179 B 1780 Wemmel 
469 Puletto Giuseppe Panoramastraat 36 1780 Wemmel 
470 Putz Emmanuel de Limburg Stirumlaan 79 1780 Wemmel 
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471 Putz Emmanuel de Limburg Stirumlaan 79 1780 Wemmel 
472 Pyck Rudy P. De Waetstraat 37 1780 Wemmel 
473 Quinaux Vinciane Guido Gezellestraat 25 1780 Wemmel 
474 Quintana Francisco J. Vander Vekenstraat 191 1780 Wemmel 
475 Rachedi-Schaeff Nadia Sint-Rochusoord 7 1970 Wezembeek-Oppem 
476 Raffoul Ralph Haagdoornlaan 21 1780 Wemmel 
477 Rahmouni Adil Steenweg naar Brussel 264 1780 Wemmel 
478 Ralet Caroline Amédé Brackestraat 51 1950 Kraainem 
479 Ramazami Mateleka Nyota-Veronique J. De Ridderlaan 43 1780 Wemmel 
480 Ramirez Flores Frédéric Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel 
481 Ranson Anne de Limburg Stirumlaan 190 1780 Wemmel 
482 Rasoanasolo Landinirina de Grunnelaan 146 1970 Wezembeek-Oppem 
483 Ravez Christel Brabants Dal 49 1780 Wemmel 
484 Regragui Naima J. De Ridderlaan 65 1780 Wemmel 
485 Remels Yves Kerkstraat 50 1780 Wemmel 
486 Renders Yves Brouwerijstraat 154 1620 Drogenbos 
487 Rochette Catherine Nerviërslaan 14 1780 Wemmel 
488 Roger Amélie Viooltjeslaan 15 1970 Wezembeek-Oppem 
489 Rolland Nancy Vanderzijpenstraat 16 1780 Wemmel 
490 Roobaert Thierry Wauterbos 25 1640 Sint-Genesius-Rode 
491 Roosemont Caroline J. De Ridderlaan 86 1780 Wemmel 
492 Roumou Mazen Koningin Astridlaan 168 1780 Wemmel 
493 Ruelle Valery Parklaan 30 1780 Wemmel 
494 Sadiki Nadra J. Vander Vekenstraat 14 1780 Wemmel 
495 Sambyn Valérie Beukenstraat 7 1630 Linkebeek 
496 Samsatli Tsampila P. Remekerstraat 18 1780 Wemmel 
497 Samsatli Fabian P. Remekerstraat 18 1780 Wemmel 
498 Samyn Laurent de Limburg Stirumlaan 145 1780 Wemmel 
499 Sapart Bruno Speltveld 16 1970 Wezembeek-Oppem 
500 Sarzedas Hannah Jozef Van Hovestraat 9 1950 Kraainem 
501 Sassi Lahnef Is. Meyskensstraat 50 1780 Wemmel 
502 Saunders Fabienne P. Lauwersstraat 31 1780 Wemmel 
503 Scaillet Sonia Zijp 35 1780 Wemmel 
504 Schweicher Corinne Korenbloemenlaan 11 1640 Sint-Genesius-Rode 
505 Schyns Hervé Steenweg naar Brussel 95 1780 Wemmel 
506 Scuvee Michael Koningin Astridlaan 178 1780 Wemmel 
507 Sedrini Slim Kaasmarkt 10 1780 Wemmel 
508 Sekhara Taujeb Rode Beukenlaan 8 1780 Wemmel 
509 Semeraro Angela Hubert Verbomenstraat 9 1970 Wezembeek-Oppem 
510 Sempo Sylvie S. Morselaan 37 1780 Wemmel 
511 Senn Stéphanie P. De Waetstraat 13 1780 Wemmel 
512 Servranckx Alain Steenweg naar Grote Hut 39 1640 Sint-Genesius-Rode 
513 Siham Amellal Koningin Astridlaan 172 1780 Wemmel 
514 Singer Stéphanie Langestraat 11 1620 Drogenbos 
515 Singy Stéphanie Langestraat 11 1620 Drogenbos 
516 Smaelen Emmanuel Jozef Van Hovestraat 94 B 1950 Kraainem 
517 Snoers Valérie F. Robbrechtsstraat 47 1780 Wemmel 
518 Sonnet Daniela Romeinse Steenweg 840 1780 Wemmel 
519 Sonnet Arnaud Romeinse Steenweg 840 1780 Wemmel 
520 Souidi Brahuin Steenweg naar Merchtem 247 1780 Wemmel 
521 Souri Nora Marie Collartstraat 52 1620 Drogenbos 
522 Sparynska Tetyana Wilgengaarde 9 1950 Kraainem 
523 Spelmans Isabelle Steenweg naar Merchtem 251 1780 Wemmel 
524 Spiridon Cristina Langestraat 342 1620 Drogenbos 
525 Sposato Roberto A. De Boecklaan 35 1780 Wemmel 
526 Stainier Caroline Van Eycklaan 6 1780 Wemmel 
527 Stasse Emilie Obberg 168 1780 Wemmel 
528 Stepanouska Anita Langestraat 70 1620 Drogenbos 
529 Steve Rosa Brueghellaan 5 1970 Wezembeek-Oppem 
530 Stevens Kathleen Rode Beukenlaan 2 1780 Wemmel 
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531 Suykerbuyck Sandrine L. Guyotstraat 44 1780 Wemmel 
532 Surocaj Arben P. Vertongenstraat 105 1780 Wemmel 
533 Szeles Pascal J. Bogemansstraat 166 1780 Wemmel 
534 Talay Sükrü Winkel 71 A 1780 Wemmel 
535 Talay Hazme Nerviërslaan 50 1780 Wemmel 
536 Tamditi Wadine E. Van Elewijckstraat 55 1780 Wemmel 
537 Tegazzini Antonio Steenweg naar Merchtem 270 1780 Wemmel 
538 Thgocharidis Eva A. De Boecklaan 35 1780 Wemmel 
539 Thomas Christine Willem Bernardstraat 7 1780 Wemmel 
540 Thomas Benoît J. Bogemansstraat 7 1780 Wemmel 
541 Thyssens Arlette Lindestraat 76 1640 Sint-Genesius-Rode 
542 Tihange Fabienne Steenweg naar Brussel 131 1780 Wemmel 
543 Tohcha Rachida Steenweg naar Merchtem 95 1780 Wemmel 
544 Tomson Philippe Vredeplaats 6 1950 Kraainem 
545 Traore Fatoumata Nathalie A. Verhasseltstraat 34 1780 Wemmel 
546 Troch Olivier Guido Gezellestraat 36 1780 Wemmel 
547 Trullemans Dominique Steenweg naar Brussel 264 1780 Wemmel 
548 Ulrichs Muriel Nerviërslaan 16 1780 Wemmel 
549 Unal Ali-Osman Zijp 90 1780 Wemmel 
550 Unal Zehra Zijp 86 1780 Wemmel 
551 Unal Arife Zijp 88 1780 Wemmel 
552 Unal Mustafa Zijp 88 1780 Wemmel 
553 Uytters Véronique Lange Delle 45 1970 Wezembeek-Oppem 
554 Vacca Philippe S. Morselaan 37 1780 Wemmel 
555 Valazero Cristobal Sterstraat 63 1620 Drogenbos 
556 Van Achter Michel Lindendreef 32 1780 Wemmel 
557 Van Aelst Nancy Hertogenlaan 118 1780 Wemmel 
558 Van Aubel Anne Annecylaan 9 1950 Kraainem 
559 Van Bastelaere Laetitia Diepestraat 22 1780 Wemmel 
560 Van Bellingen Laurence Dries 22 1780 Wemmel 
561 Van Bellingen Isabelle Dr. H. Folletlaan 208 1780 Wemmel 
562 Van Bever Valérie Winkel 18 1780 Wemmel 
563 Van Campenhout Patrick Steenweg naar Merchtem 323 1780 Wemmel 
564 Van Cutsem Patricia P. Vertongenstraat 60 1780 Wemmel 
565 Van Daele Josiane Koning Albert I-laan 69 1780 Wemmel 
566 Van De Maele Carol Steenweg naar Brussel 312 1780 Wemmel 
567 Van De Perre Vincent J. De Ridderlaan 24 1780 Wemmel 
568 Van Doorsselaer Corinne P. De Waetstraat 6 1780 Wemmel 
569 Van Eeckhout Gaelle Eburonenlaan 11 1780 Wemmel 
570 Van Frachen Béatrice Bosch 150 1780 Wemmel 
571 Van Glabeke Rose Bellemansheide 100 1640 Sint-Genesius-Rode 
572 Van Hemelryck Francoise Glycienenlaan 35 1950 Kraainem 
573 Van Male Baudouin Koningin Astridlaan 35 1950 Kraainem 
574 Van Muysen Myriam Lt. J. Graffplein 3 1780 Wemmel 
575 Van Wassenhove Nicole L. Braillelaan 2 1780 Wemmel 
576 Vanden Broeck Nathalie Steenweg naar Brussel 70 1780 Wemmel 
577 Vandenhaute Didier Maalbeeklaan 36 1780 Wemmel 
578 Vandevoorde Valérie Sint-Pancratiuslaan 21 1950 Kraainem 
579 Vandewalle Francis J. De Ridderlaan 106 1780 Wemmel 
580 Vandeweyer Delphine Bellemansheide 100 1640 Sint-Genesius-Rode 
581 Vanhaelen Stéphanie Diepestraat 22 1780 Wemmel 
582 Vanhimbeeck Nathalie Steenweg naar Merchtem 127 1780 Wemmel 
583 Vanhove Bernard Dr. H. Folletlaan 171 1780 Wemmel 
584 Vankiel Véronique Jozef Van Hovestraat 19 1950 Kraainem 
585 Vansnick Nathalie Steenweg naar Merchtem 185 1780 Wemmel 
586 Vantorre Lucas Korenbloemenlaan 37 1640 Sint-Genesius-Rode 
587 Veiland Stephan de Limburg Stirumlaan 170 1780 Wemmel 
588 Veloso Duarte Maria Nerviërslaan 13 1780 Wemmel 
589 Verbert Michel J. De Ridderlaan 65 1780 Wemmel 
590 Verlinden Michel Steenweg naar Merchtem 127 1780 Wemmel 
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591 Vernier Franck Nieuwstraat 64 1620 Drogenbos 
592 Vervloet Christian Schoolstraat 7 1780 Wemmel 
593 Viellevoye Christine Nerviërslaan 10 1780 Wemmel 
594 Vierenddeels Aurore Koning Albert I-laan 33 1780 Wemmel 
595 Vincent Paul Vijverslaan 182 1780 Wemmel 
596 Visart de Bocarmé Joelle J. Bogemansstraat 90 1780 Wemmel 
597 Visoqi Esad Nerviërslaan 111 1780 Wemmel 
598 Volpe Grazia Grote Baan 156 1620 Drogenbos 
599 Voordecker Daniel Lt. J. Graffplein 3 1780 Wemmel 
600 Vrebosch Freddy Diepestraat 22 1780 Wemmel 
601 Vu Thi  Quyen Schoolstraat 7 1780 Wemmel 
602 Vydt Valerie P. De Waetstraat 36 1780 Wemmel 
603 Walter Christian Charles De Costerlaan 8 1780 Wemmel 
604 Wampach Veronique J. Deschuyffeleerdreef 61 1780 Wemmel 
605 Wanlin Audrey Vosberg 66 1970 Wezembeek-Oppem 
606 Wasmes Carine Steenweg naar Merchtem 323 1780 Wemmel 
607 Waterplas Stephane Kasteelstraat 52 1620 Drogenbos 
608 Watticant Marianne J. De Ridderlaan 97 1780 Wemmel 
609 Wauters Vanessa de Limburg Stirumlaan 205 1780 Wemmel 
610 Wautot Francis Steenweg naar Brussel 150 1780 Wemmel 
611 Wilkin Mathieu H. De Molstraat 44 1780 Wemmel 
612 Willam Jacqueline Diepestraat 22 1780 Wemmel 
613 Willame Olivier de Limburg Stirumlaan 246 1780 Wemmel 
614 Willems Philippe A. Burvenichlaan 5 1780 Wemmel 
615 Willocx Paul Louis Marcelisstraat 60 1970 Wezembeek-Oppem 
616 Wilson Sandrine Honnekinberg 14 1950 Kraainem 
617 Wince Isabelle G. Van Campenhoutstraat 45 1780 Wemmel 
618 Wolter Fabien Neerhoflaan 21 1780 Wemmel 
619 Wolter Mouche Neerhoflaan 21 1780 Wemmel 
620 Wuyts Joelle J. De Ridderlaan 106 1780 Wemmel 
621 Xiuyue Chen de Limburg Stirumlaan 161 1780 Wemmel 
622 Yarroum Rachida Amédé Brackestraat 71 1950 Kraainem 
623 Yayouss Samira L. Guyotstraat 21 1780 Wemmel 
624 Zaccaria Calogero Grote Baan 168 1620 Drogenbos 
625 Zejnelovska Kujtime Steenweg naar Merchtem 162 1780 Wemmel 
626 Zejnelovski Bedzet Kam 51 1780 Wemmel 
627 Zenein Isabel Wauterbos 71 1640 Sint-Genesius-Rode 
628 Zerhouni Naima P. Lauwersstraat 38 1780 Wemmel 
629 Zicot Jean-Paul Dr. H. Folletlaan 5 1780 Wemmel 
630 Zingir Zeliha Zwaluwenlaan 10 1780 Wemmel 
631 Zoda Valérie H. Verrieststraat 4 1780 Wemmel 
632 Zrihen Mardochee Korenbloemenlaan 11 1640 Sint-Genesius-Rode 
633 Zucchi Lucia Pr. J. Charlottelaan 4 1780 Wemmel 
 
 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 februari 2010, is een beroep tot 
vernietiging ingesteld van hetzelfde decreet door : 
 

1 Asselman Christiane rue Saint Germain 12 1410 Waterloo 
2 Bernard Corinne Bosstraat 109 1702 Dilbeek 
3 Boogaerts Geneviève Edouard Speeckaertlaan 47 1200 Brussel 
4 Brochier Jean Kapellelaan 22 1950 Kraainem 
5 Bruynseels Chris Diongrestraat 1 1080 Brussel 
6 Cabaux Annie rue de la Maillebotte 63 A 1400 Nijvel 
7 Calmey Arianne Edouard Speeckaertlaan 116 1200 Brussel 
8 Cloetens Marianne Keistraat 2 3078 Meerbeek 
9 Coeckelberghs Valérie P. Vertongenstraat 87 1780 Wemmel 

10 David  Mélanie Lange Eikstraat 5 1970 Wezembeek-Oppem 
11 De Fru Delphine rue Saint Saens 18 1420 Eigenbrakel 



 13

12 De Ridder Orlette Nerviërslaan 36 1780 Wemmel 
13 De Wagheneire Corinne Boomgaardstraat 31 1780 Wemmel 
14 De Wine  Valery L. Vander Zijpenstraat 48 A 1780 Wemmel 
15 Decorte Jacqueline Doornlarenhoofdstraat 8 1640 Sint-Genesius-Rode 
16 Delferriere  Joelle de Limburg Stirumlaan 41 1780 Wemmel 
17 Delmoitie Sophie Lavendelerf 1 1640 Sint-Genesius-Rode 
18 Deroover  Josiane rue Seutin 17 1440 Woutersbrakel 
19 Dupont  Dominique Heilig Hartlaan 67 1090 Brussel 
20 Dupont  Marielle Zikkelstraat 4 1970 Wezembeek-Oppem 
21 Fabri d'Enneilles Cécile Lindenlaan 50 1640 Sint-Genesius-Rode 
22 Farcy  Isabelle François Gaystraat 91 1150 Brussel 
23 Goffinet Béatrice rue Croisissart 21 7911 Frasnes-lez-Anvaing 
24 Goossens Ingrid Gergelstraat 72 1970 Wezembeek-Oppem 
25 Guillet Anne Pastoor Bolsstraat 138 1652 Alsemberg 
26 Gysemans Liliane Winkelveldstraat 31 1800 Vilvoorde 
27 Henderickx Fabienne rue Banterlez 19 1470 Baisy-Thy 
28 Herman Myriam Sterstraat 70 1620 Drogenbos 
29 Hoessels Véronique Hertogendreef 72 1170 Brussel 
30 Holemans Yasmina Lombardsijdestraat 162 1120 Brussel 
31 Hoste Cécile Damstraat 33 8630 Houtem 
32 Hurreau Jocelyne Leuvensesteenweg 2 3080 Tervuren 
33 Jacqmain Magali Is. Meyskensstraat 18 1780 Wemmel 
34 Jacquet Martine G. Gezellestraat 34 1780 Wemmel 
35 Lemaire Christine Chemin des Postes 146 1410 Waterloo 
36 Moulaert Micheline Steenweg naar Halle 269 1652 Alsemberg 
37 Orbaen Ingrid Elisabethlaan 58 1970 Wezembeek-Oppem 
38 Piret Sylvie Ronkel 98 1780 Wemmel 
39 Poisson Muriel Grimbergsesteenweg 144 A 1800 Vilvoorde 
40 Rijmenams Stephan Azaleastraat 9 1800 Vilvoorde 
41 Rys Noel Zijp 101  1780 Wemmel 
42 Sadin Robert Zoniënwoudlaan 42  1640 Sint-Genesius-Rode 
43 Schools Corinne rue des Fonds Pécriaux 24 7170 La Hestre 
44 Souday Francoise rue de Samme 160 1460 Itter 
45 Thielemans Brigitte Middelgracht 3 1785 Merchtem 
46 Timmermans Laetitia Schoolstraat 26 1780 Wemmel 
47 Vancompernolle Jean Kam 71 1780 Wemmel 
48 Vanhaute Cécile L. Vander Zijpenstraat 48 1780 Wemmel 
49 Vanwichelen Bernadette Langestraat 156 9473 Welle 
50 Vercheval Véronique avenue des Jonquilles 22 1300 Limal 
51 Vinette Marc Keistraat 8 3078 Meerbeek 
52 Waefelaer Martine Parklaan 28 1780 Wemmel 
53 Wyeme Nadine Krechtenbroeklaan 23 A 1640 Sint-Genesius-Rode 
 
 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2010, is een beroep tot 
vernietiging ingesteld van hetzelfde decreet door de gemeenten Linkebeek, 
Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Wemmel en Sint-Genesius-Rode. 
 
 De vorderingen tot schorsing van hetzelfde decreet, ingediend door dezelfde verzoekende 
partijen, zijn ingewilligd bij het arrest nr. 95/2010 van 29 juli 2010, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2010. 
 
 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 4877, 4879 en 4882 van de rol van het Hof, 
werden samengevoegd. 
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 De voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Regering 
hebben memories ingediend, de verzoekende partijen, in elk van de zaken, hebben memories 
van antwoord ingediend en de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap en de 
Vlaamse Regering hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 16 september 2010 heeft het Hof de zaken in gereedheid verklaard 
en de dag van de terechtzitting bepaald op 7 oktober 2010. 
 
 Bij beschikking van 6 oktober 2010 heeft het Hof de zaken verdaagd naar de 
terechtzitting van 13 oktober 2010. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Gosselin, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen in de 
drie zaken; 
 
 .  Mr. F. Tulkens en Mr. N. Bonbled, advocaten bij de balie te Brussel, voor de voorzitter 
van het Parlement van de Franse Gemeenschap; 
 
 .  Mr. P. Van Orshoven, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  zijn de zaken in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Op grond van artikel 7, § 3, B, van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken moet het kleuteronderwijs en het lager onderwijs in de zes randgemeenten in het Frans worden 
verstrekt wanneer zestien gezinshoofden die in die gemeenten verblijf houden daarom verzoeken, en al bijna 
vijftig jaar lang wordt in die gemeenten Franstalig onderwijs verstrekt. 
 
 Hoewel de Franstalige scholen in de randgemeenten vanuit administratief oogpunt afhangen van de 
Vlaamse overheid, is de pedagogische inspectie van die scholen krachtens artikel 5 van de bijzondere wet van 
21 juli 1971 altijd in het Frans uitgevoerd door Franstalige inspecteurs, aangezien die scholen een Franstalig 
onderwijs verstrekken dat steunt op de door de Franse Gemeenschap vastgestelde eindtermen. Tot nu toe 
gebeurde de inspectie van de Franstalige inrichtingen in de randgemeenten door de inspecteurs van de 
geografische sectoren die aan de betrokken gemeenten grenzen, op basis van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 8 maart 2007. 
 



 15

 A.2.  Het bestreden decreet, dat spoedeisend is aangenomen na drie belangenconflictprocedures, 
respectievelijk ingesteld door het Parlement van de Franse Gemeenschap, door de algemene vergadering van de 
Franse Gemeenschapscommissie en door het Waals Parlement, heeft tot doel aan die situatie een einde te maken, 
teneinde het debat te « verduidelijken » over de toepassing van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 
van de Vlaamse Gemeenschap op de scholen die Franstalig onderwijs verstrekken in het Nederlandse taalgebied. 
 
 A.3.  De verzoekers vorderen de vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 
2009. Zij zijn van mening dat het bestreden decreet, door de doelstellingen, de leerplannen en de inspectie van de 
Vlaamse Gemeenschap van toepassing te verklaren op de Franstalige scholen in de randgemeenten, afbreuk doet 
aan de « bestaande garanties » die de Franstaligen in die gemeenten genieten en die beschermd worden door 
artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.4.1.  De verzoekers in de zaak nr. 4877 zijn 633 ouders van kinderen die onderwijs volgen in Franstalige 
scholen in de randgemeenten; zij zijn allen gedomicilieerd in één van die gemeenten. Zij zijn van mening dat het 
bestreden decreet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de regeling van het Franstalige onderwijs zoals het 
nu in de randgemeenten wordt ingericht, gecontroleerd en uitgevoerd, terwijl de verzoekers precies rekening 
houdend met die regeling ervoor hebben gekozen hun kinderen in die scholen onderwijs te laten volgen. 
 
 Doordat het bestreden decreet inhoudt dat de scholen voortaan alleen nog zullen kunnen worden erkend 
indien zij de controle van de onderwijsinspectie door Nederlandstalige inspecteurs mogelijk maken, een door de 
Vlaamse Regering goedgekeurd leerplan toepassen en een beleidscontract sluiten met een Nederlandstalig 
onderwijscentrum, heeft het tot gevolg dat, indien die vereisten niet worden nageleefd, de Franstalige scholen in 
de randgemeenten, bij ontstentenis van een erkenning, niet langer gefinancierd noch gesubsidieerd zullen worden 
en derhalve ertoe veroordeeld zullen zijn te verdwijnen. 
 
 A.4.2.  De verzoekers in de zaak nr. 4877, die de rechtstreekse adressaten zijn van de taalfaciliteiten die zijn 
toegekend aan de inwoners van die gemeenten met een bijzonder taalstatuut, die zijn beschermd bij artikel 16bis 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zijn dus van mening dat zij belang erbij hebben de schending aan te 
voeren van de « bestaande garanties » die het statuut en de taal van de Franstaligen beschermen, aangezien het 
Franstalige onderwijs in de randgemeenten, volgens de uitdrukkelijke wil van de wetgever, een regeling van 
onderwijsbescherming van de minderheden vormde en in die context is bepaald dat de pedagogische inspectie 
van die inrichtingen, gebaseerd op de materies en eindtermen die eigen zijn aan het onderwijsstelsel van de 
Franse Gemeenschap, door Franstalige inspecteurs zou worden uitgevoerd. 
 
 De verzoekers doen dus blijken van het vereiste belang om in rechte te treden, aangezien het bestreden 
decreet de structuur zelf van het onderwijs wijzigt dat de verzoekers vrij hebben gekozen voor hun kinderen, met 
als gevolg dat de pedagogie waarvoor zij hebben geopteerd, niet integraal zal kunnen worden toegepast. 
 
 A.5.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4879 zijn 53 personen die lesgeven in de Franstalige scholen 
in de randgemeenten; sommigen van de verzoekers zijn eveneens gedomicilieerd in die gemeenten en hebben 
kinderen die in die Franstalige scholen onderwijs volgen. Zij zijn van mening dat het bestreden decreet tot 
gevolg heeft hun werkmethode en pedagogische benadering ingrijpend te wijzigen, vermits zij hun onderwijs 
voortaan niet langer zullen moeten doen steunen op de eindtermen en de leerplannen van de Franse 
Gemeenschap, maar op diegene die door de Vlaamse Gemeenschap worden opgelegd. 
 
 Bovendien zullen de verzoekers voortaan niet meer door Franstalige, maar door Nederlandstalige 
inspecteurs worden gecontroleerd; de beoordeling door inspecteurs van een andere taalrol zal dus gevolgen 
kunnen hebben voor de ontwikkeling van de loopbaan van die leerkrachten en dus voor hun bezoldiging, hetgeen 
indruist tegen het volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State in het Europees Recht en het intern recht 
erkende beginsel dat elke beoordeling van een ambtenaar moet gebeuren door een ambtenaar die beschikt over 
een werkelijke kennis van de taal van de ambtenaar, vastgesteld door een examen ad hoc. 
 
 De gevolgen van het bestreden decreet voor zowel de persoonlijke als de professionele situatie van de 
verzoekers, verantwoorden bijgevolg hun belang bij het bestrijden van een decreet dat inzake onderwijs is 
aangenomen. 
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 A.5.2.  Voor het overige, vermits het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 104/2007 heeft aanvaard dat de 
Franse Gemeenschap, die nochtans niet rechtsreeks betrokken was, een schending kon aanvoeren van 
artikel 16bis, kunnen de verzoekers a fortiori een dergelijke schending aanvoeren, daar het bestreden decreet, dat 
gevolgen zal hebben voor de pedagogische inspectie, de leerplannen en de begeleiding van de leerlingen in de 
inrichtingen waarin de verzoekers hun beroep uitoefenen, te dezen rechtreeks op hen betrekking heeft. 
 
 A.6.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 4882 zijn de zes randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem), beoogd in artikel 7 van de gecoördineerde 
wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 
 
 Zij zijn van mening dat het bestreden decreet, door de op hun grondgebied gevestigde Franstalige scholen 
te onderwerpen aan de pedagogische inspectie en de leerplannen van de Vlaamse Gemeenschap, tot gevolg heeft 
de regeling van het Franstalige onderwijs zoals het is ingericht, gecontroleerd en uitgevoerd in de Franstalige 
scholen waarvan de verzoekers de inrichtende machten zijn op grond van artikel 7, § 3, B, van de wet van 
2 augustus 1963, ingrijpend zal wijzigen. En in geval van niet-naleving van de bij het bestreden decreet gestelde 
vereisten, zullen de Franstalige scholen van de rand, bij ontstentenis van erkenning, niet langer worden 
gefinancierd noch gesubsidieerd en zouden zij dus ertoe veroordeeld zijn te verdwijnen. 
 
 A.6.2.  De randgemeenten zijn dus van mening dat zij, in hun hoedanigheid van inrichtende macht, belang 
erbij hebben de schending aan te voeren van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, in zoverre 
het bestreden decreet afbreuk doet aan de bestaande garanties inzake de voorwaarden voor de uitoefening van 
het Franstalige onderwijs in de randgemeenten dat die laatstgenoemde moeten inrichten, waarbij het 
Grondwettelijk Hof overigens het belang van de inrichtende machten bij het bestrijden van een decreet dat de 
situatie van de scholen wijzigt, aanvaardt. Ten slotte verwijzen de verzoekers naar het arrest nr. 104/2007 en zijn 
zij van mening dat zij, in hun hoedanigheid van inrichtende macht, een schending kunnen aanvoeren van 
artikel 16bis, vermits het bestreden decreet rechtreeks gevolgen heeft voor de wettelijke verplichtingen die hun 
inzake onderwijs worden opgelegd. 
 
 A.7.1.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekers om in rechte te treden, daar het 
bestreden decreet hen niet persoonlijk, rechtstreeks en ongunstig raakt. Aldus wordt nergens in de 
verzoekschriften aangetoond dat de toepassing van drie artikelen van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap 
van 25 februari 1997 (betreffende de doelen, de leerplannen, de onderwijsinspectie of een beheerscontract met 
centrum voor leerlingenbegeleiding) hen benadeelt. 
 
 Enerzijds, beperken die bepalingen zich tot hetgeen van zowel het officieel onderwijs als het vrij 
gesubsidieerd onderwijs kan worden geëist om de basiskwaliteit van een door de overheid gefinancierd 
onderwijs te waarborgen aan alle kinderen die in Vlaanderen wonen. Anderzijds, zijn die bepalingen niet 
dermate streng dat de onderwijsinrichtingen daar niet zouden kunnen aan voldoen, hetgeen de verzoekers niet 
betwisten. De parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet geeft aldus aan dat, wat de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen betreft, ruimte zal worden gelaten om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van het onderwijs verstrekt in de Franstalige scholen, die aan de Regering een afwijking kunnen 
vragen, waarbij een gelijkwaardigheid van het verstrekte onderwijs wordt verondersteld, onder de voorwaarden 
bepaald in artikel 44bis van het decreet van 25 februari 1997. 
 
 Het door de verzoekers aangevoerde nadeel is dus louter hypothetisch en, voor zover het voldoende groot 
zou worden geacht, is het volkomen indirect, aangezien het alleen zou kunnen voortvloeien uit een beslissing 
van de Vlaamse Regering en niet uit het bestreden decreet. 
 
 A.7.2.  Indien de pedagogische keuze van de verzoekers in de zaak nr. 4877 is gemaakt op basis van de 
toepassing van de doelen en leerplannen van de Franse Gemeenschap, dient te worden vastgesteld dat die keuze 
verkeerd is en dat hun kinderen niet in de juiste onderwijsinrichting zijn ingeschreven. 
 
 Indien de verzoekers die zekerheid wensten, hadden zij hun kinderen moeten inschrijven in een school in 
het Franse taalgebied of in een school in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens haar activiteiten, 
moet worden beschouwd uitsluitend tot de Franse Gemeenschap te behoren. 
 
 A.7.3.  Overigens, het feit dat de inspectie zal worden uitgevoerd door een inspecteur van een andere 
taalrol, zal geen gevolgen hebben voor de loopbaan van de verzoekers in de zaak nr. 4789, aangezien de 
leerkrachten op geen enkele wijze worden beoordeeld door de onderwijsinspectie, zoals dat voortvloeit uit het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991. 
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 De pedagogische inspectie heeft daarentegen plaats in het kader van een doorlichting van de 
onderwijsinrichting, ingevoerd bij het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 mei 2009 « betreffende de 
kwaliteit van onderwijs », waarbij die doorlichting betrekking heeft op de organisatie van de school en geen 
enkel oordeel bevat over de werking van de leerkrachten. Hieruit vloeit voort dat het belang van de verzoekers 
niet vaststaat, daar de inspectie geenszins gevolgen heeft voor de evaluatie van de leerkrachten. 
 
 Ten slotte is ook de bewering volgens welke de verzoekers in het Nederlands zullen worden geëvalueerd, 
volkomen onjuist, aangezien uit de artikelen 49 en 50 van het voormelde decreet van 8 mei 2009 voortvloeit dat 
een ambtenaar van de inspectie moet voldoen aan de taalvereisten inzake onderwijstaal : de inspectie van de 
Franstalige scholen gevestigd in het Nederlandse taalgebied zal dus gebeuren door een inspecteur die het Frans 
voldoende beheerst, ofwel omdat hij voorheen is aangesteld in een inrichting waar het Frans de onderwijstaal is, 
ofwel omdat hij bewijst dat hij het Frans beheerst op het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen. 
 
 Voor het overige is niet aangetoond in welke zin de verzoekers worden geraakt door de verplichting om een 
beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding te sluiten. 
 
 A.7.4.  Zonder dat dient te worden nagegaan of de mogelijkheid om Franstalig onderwijs in de 
randgemeenten te verstrekken, een maatregel tot bescherming van de minderheden is, stelt de Vlaamse Regering 
vast dat het bestreden decreet aan die garantie geenszins afbreuk doet, aangezien niets zich ertegen verzet, ook 
niet in het bestreden decreet, dat in de randgemeenten Franstalig onderwijs wordt verstrekt. 
 
 A.7.5.  De Vlaamse Regering is ten slotte van mening dat de verzoekers niet persoonlijk worden geraakt 
door het bestreden decreet, aangezien de bestreden bepalingen zich, zonder uitzondering, uitsluitend richten tot 
de schooldirecties en niet tot de categorieën van personen waartoe de verzoekers behoren, die dus niet kunnen 
doen blijken van het vereiste belang. 
 
 A.8.1.  De verzoekers in de zaak nr. 4877 antwoorden eveneens dat zij doen blijken van een belang om 
artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 aan te voeren tegen het bestreden decreet, dat, door van 
de ene dag op de andere de leerlingen van de Franstalige scholen van de rand ertoe te verplichten de leerplannen 
van de Vlaamse Gemeenschap te volgen, de persoonlijke keuze van de verzoekers wezenlijk aantast, keuze die is 
gemaakt in overeenstemming met hun wettelijk recht, dat reeds meer dan 40 jaar bestaat, om een Franstalig 
onderwijs in de randgemeenten te volgen, waarbij dat recht is opgevat als een regeling tot bescherming van de 
minderheden op het vlak van onderwijs. 
 
 A.8.2.  De verzoekers in de zaak nr. 4879 antwoorden dat zij rechtstreeks worden geraakt door het 
bestreden decreet, dat zal leiden tot een ernstige verstoring van hun werkmethode en van hun pedagogische 
aanpak, doordat de leerplannen van de Franse Gemeenschap, die reeds meer dan 40 jaar zijn toegepast, worden 
vervangen door die van de Vlaamse Gemeenschap. Het bestreden decreet tast hun beroepssituatie dus aan en zal 
hen naar alle waarschijnlijkheid ertoe verplichten aanvullende opleidingen te volgen om zich aan die nieuwe 
leerplannen te kunnen aanpassen, en zal zelfs ertoe kunnen leiden dat benoemingen worden geweigerd, zoals in 
de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt aangegeven. 
 
 Daarnaast zijn sommige van de verzoekers zelf ouders van kinderen die verblijven in de randgemeenten en 
genieten zij dus in die zin de taalfaciliteiten die zijn erkend in die gemeenten met een bijzonder taalstatuut. 
 
 A.8.3.  De verzoekers in de zaak nr. 4882 zijn van mening dat het bestreden decreet, doordat het ertoe leidt 
dat de Franstalige scholen van de randgemeenten alleen nog zullen kunnen worden erkend indien zij de 
Nederlandstalige inspectie aanvaarden, de leerplannen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse 
Gemeenschap toepassen en een beleidscontract met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding sluiten, hen 
in hun hoedanigheid van inrichtende machten van die scholen rechtstreeks aantast, die volgens de wetgever 
ressorteren onder een regeling voor de bescherming van de Franstalige minderheid van de randgemeenten. 
 
 A.9.1.  De Vlaamse Regering repliceert dat de verzoekers hun belang bij het beroep niet aantonen : het 
bestreden decreet doet immers op geen enkele wijze afbreuk aan artikel 7, § 3, B, van de wet van 2 augustus 
1963, vermits het niet belet dat in de randgemeenten onderwijs in het Frans wordt verstrekt. 
 
 Voor het overige kent die bepaling aan de verzoekers niet de waarborg toe een onderwijs te genieten dat is 
verstrekt op basis van de leerplannen van de Franse Gemeenschap. De Vlaamse Regering herinnert immers eraan 
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dat de verklaringen tijdens de parlementaire voorbereiding niet kunnen primeren op de tekst van een bepaling en 
dat, te dezen, de door de verzoekers aangehaalde uittreksels alleen betrekking hadden op de opsplitsing van het 
ministerie van Nationale Opvoeding, doorgevoerd door de Koning, zonder dat die opsplitsing gevolgen kan 
hebben voor het voormelde artikel 7, § 3, B. Ten slotte worden de door de verzoekers aangehaalde uittreksels uit 
de parlementaire voorbereiding in verband met de grondwetsherziening van 1988 uit hun context gehaald : zij 
tonen hooguit aan dat de regeling van de Franstalige scholen van de rand steunt op een « modus vivendi » en niet 
op een juridische norm, en dat de Grondwetgever van 1988 een einde wenste te maken aan die « anomalie », in 
het licht van de exclusieve verdeling van de bevoegdheden. 
 
 A.9.2.  De Vlaamse Regering betwist niet de keuze van de verzoekers om hun kinderen in het Frans 
onderwijs te laten volgen, maar is van mening dat die keuze niet de keuze voor de toepassing van de leerplannen 
van de Franse Gemeenschap, op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap, inhoudt, gelet op de in België 
geldende verdeling van de bevoegdheden. 
 
 Het personeel van de pedagogische inspectie in Vlaanderen beheerst overigens de Franse taal, zodat zij niet 
inziet hoe het bestreden decreet de verzoekers zou kunnen benadelen. 
 
 Ten slotte mist de argumentatie van de verzoekers, die steunt op het arrest nr. 104/2007, juridische 
grondslag : de Franse Gemeenschap is een institutionele verzoeker en uit de ontvankelijkheid van haar beroep 
kan geen lering worden getrokken in verband met de ontvankelijkheid van de onderhavige beroepen. 
 
 A.9.3.  De Vlaamse Regering herinnert ten slotte eraan dat de verzoekers de mogelijkheid hebben een 
afwijkingsaanvraag in te dienen, overeenkomstig artikel 44bis van het decreet van 25 februari 1997, zodat het 
eventuele en hypothetische nadeel alleen zou kunnen voortvloeien uit een beslissing van de Vlaamse Regering of 
uit de ontstentenis van een afwijkingsaanvraag, maar niet uit het bestreden decreet. 
 
 De verzoekers kunnen in elk geval niet beweren dat de toepassing, onder voorbehoud van de afwijking, van 
de leerplannen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap minderwaardig zou zijn en 
dat zij hierdoor zouden worden benadeeld. 
 
 A.10.  In haar memorie van wederantwoord betwist de Vlaamse Regering eveneens de ontvankelijkheid 
van de « nota met opmerkingen » ingediend door het Parlement van de Franse Gemeenschap, die alleen 
betrekking heeft op de schorsingsprocedure, zodat het Parlement van de Franse Gemeenschap niet kan worden 
geacht een memorie in het kader van de onderhavige procedure te hebben ingediend, en die dus niet moet 
worden beantwoord. Indien het Hof beslist die tussenkomst ontvankelijk te verklaren, herinnert de Vlaamse 
Regering eraan dat zij op die argumentatie heeft geantwoord in de in de zaak nr. 4900 ingediende memorie, die 
zij als bijlage bezorgt aan de verzoekers in de onderhavige zaken. 
 
 
 Ten aanzien van het enige middel 
 
 A.11.  De verzoekers zijn van mening dat het bestreden decreet, door de leerplannen van de Franse 
Gemeenschap en de Franstalige inspectie in de Franstalige scholen in de randgemeenten eenzijdig op te heffen 
en door die scholen ertoe te verplichten de door het Vlaams Parlement vastgestelde eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen uit te voeren, een door de Vlaamse Regering goedgekeurd leerplan te gebruiken en een 
beleidscontract te sluiten met een Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding, afbreuk doet aan de « bestaande 
garanties » waarin ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten is voorzien. 
 
 Dat decreet schendt immers de bijzondere wet van 21 juli 1971 « betreffende de bevoegdheid en de 
werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse 
cultuurgemeenschap », die met name waarborgt dat de pedagogische inspectie in die scholen in het Frans wordt 
uitgevoerd door inspecteurs van de Franse Gemeenschap op basis van de door de Franse Gemeenschap 
vastgestelde leerplannen en eindtermen. 
 
 
 Ten aanzien van de aangevoerde garanties 
 
 A.12.1.  De verzoekende partijen preciseren in de eerste plaats de draagwijdte van het begrip « bestaande 
garanties » beschermd bij de artikelen 16bis en 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
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 Hoewel die garantie niet zijn gedefinieerd of opgesomd door de bijzondere wetgever, uit vrees sommige 
daarvan te vergeten, wordt in de parlementaire voorbereiding aangegeven dat het gaat om alle bepalingen die een 
specifieke regeling inrichten ten behoeve van de particulieren in de gemeenten beoogd in de artikelen 7 en 8 van 
de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken; die garanties, die dus alle regels beogen 
die tot doel hebben het statuut en de taal van de Franstaligen in de randgemeenten te beschermen, dienen dus 
ruim te worden geïnterpreteerd, ook op het gebied van onderwijs. 
 
 A.12.2.  Op de datum van inwerkingtreding van de artikelen 16bis en 16ter vormde de bijzondere wet van 
21 juli 1971 echter wel degelijk een « geldende » garantie, die de Vlaamse Gemeenschap dus in acht moet 
nemen zolang de vermeende ongrondwettigheid ervan niet met gezag van gewijsde is aangetoond. 
 
 Door de « bestaande garanties » ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten te beschermen, 
vormt artikel 16bis immers een standstill-clausule die de overheid ertoe verplicht in beginsel een gelijkwaardig 
niveau van bescherming van de grondrechten te handhaven. 
 
 A.12.3.  Het staat aan het Grondwettelijk Hof die « bestaande garanties » te definiëren in de zin van 
artikel 16bis, rekening houdend met de uitdrukkelijke wil van de wetgever om een jurisdictionele waarborg van 
« elke situatie in feite of in rechte » die bestond op 1 januari 2002 te bevestigen en aan dat begrip een ruime 
interpretatie toe te kennen. 
 
 A.12.4.  De verzoekende partijen weerleggen overigens de stelling van het Vlaams Parlement volgens 
welke alleen de gewesten verplicht zouden zijn de « bestaande garanties » in acht te nemen die zijn beschermd 
bij artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, aangezien die bepaling uitsluitend is aangenomen in 
de context van de regionalisering van de plaatselijke bevoegdheden. 
 
 De verzoekende partijen stellen immers vast dat de tekst van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 spreekt 
van « decreten », zonder onderscheid te maken tussen de gewestdecreten en de gemeenschapsdecreten; overigens 
wordt in de parlementaire voorbereiding van artikel 16bis nergens uitdrukkelijk gepreciseerd dat de door die 
bepaling opgelegde standstill alleen van toepassing was op de gewesten en niet op de gemeenschappen; ten 
slotte, indien de bijzondere wetgever had gewild dat de standstill niet van toepassing was op de 
gemeenschappen, dan zou hij dat uitdrukkelijk hebben aangegeven in de tekst van artikel 16bis, hetgeen niet het 
geval is. 
 
 Die interpretatie volgens welke artikel 16bis zowel de gewesten als de gemeenschappen beoogt, wordt 
overigens gedeeld door zowel de Franstalige als de Nederlandstalige rechtsleer, en is eveneens bevestigd door 
het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 35/2003, waarin het heeft geoordeeld dat de artikelen 16bis en 16ter tot 
doel hadden de naleving te waarborgen, door de gemeenschappen en de gewesten, van de wetgeving betreffende 
het gebruik van de talen in bestuurszaken (B.9.1). 
 
 A.13.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap herinnert eraan dat het recht om onderwijs te volgen in 
de minderheidstaal in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut ingevoerd « om hun minderheden te 
beschermen », afwijkt van de regel van de eentaligheid inzake onderwijs; dat recht is ondergeschikt aan de 
voorwaarde van verblijf in de betrokken gemeenten, is toegekend aan de ouders van kinderen die behoren tot de 
taalminderheid en is beperkt tot het openbaar kleuter- en lager onderwijs, hetgeen coherent is in het perspectief 
van de vrijwaring van de minderheidscultuur door het aanleren van de moedertaal door jonge kinderen. 
 
 Het door de randgemeenten ingerichte onderwijs is overigens niet het enige Franstalige onderwijs in het 
Nederlandse taalgebied, dat dertien scholen of afdelingen van scholen telt waar thans Franstalig onderwijs wordt 
verstrekt. 
 
 A.14.1.  Volgens het Parlement van de Franse Gemeenschap vormt artikel 16bis van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 geen toepassing van de standstill-regel als relatieve verplichting die een bepaalde gewettigde en 
evenredige achteruitgang inzake de rechten van individuen toestaat : de parlementaire voorbereiding van die 
bepaling toont aan dat zij elke aantasting van de rechten die zijn gewaarborgd op de datum van inwerkingtreding 
ervan, namelijk 1 januari 2002, verhindert, waardoor alle « garanties » die in de gemeenten met een bijzonder 
statuut bestaan, met inbegrip dus van die betreffende de pedagogische inspectie in de gemeenten met een 
bijzonder taalstatuut, bevriest. 
 
 Overigens, in tegenstelling tot de « praktische uitvoeringsmaatregelen » beschermd bij artikel 5 van de 
bijzondere wet van 21 juli 1971, strekt de bescherming vervat in artikel 16bis van de bijzondere wet van 
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8 augustus 1980 zich uit tot na 31 december 1970, vermits zij alle tot in 2002 verworven rechten dekt en 
bijgevolg ook de inhoud van de akkoordprotocollen van 1973 en van het ministerieel besluit van 22 augustus 
1977, die de Franstalige pedagogische voogdij over de Franstalige scholen van de rand bevestigen. 
 
 A.14.2.  Het begrip « garanties » dient dus ruim te worden geïnterpreteerd, waarbij alle in die gemeenten 
erkende rechten worden beoogd, en dus niet alleen diegene die in de gecoördineerde wetten zijn vervat. 
Artikel 16bis biedt aldus een bescherming tegen elke reglementering van een materie die losstaat van het gebruik 
van de talen, maar waarvan de werking wel degelijk afbreuk zou kunnen doen aan de garanties van de 
taalminderheden in de gemeenten met een bijzonder statuut. 
 
 A.14.3.  Voor het overige onderschrijft het Parlement van de Franse Gemeenschap de argumentatie van de 
verzoekende partijen volgens welke, bij de uitoefening van hun bevoegdheden, zowel de gewesten als de 
gemeenschappen geen afbreuk mogen doen aan die waarborgen. 
 
 En in de veronderstelling dat artikel 16bis alleen de gewestdecreten beoogde, quod non, dan nog laat de 
rechtspraak van het Hof in verband met het beginsel van de economische en monetaire unie, ook bij toepassing 
ervan op de gemeenschappen, uitschijnen dat de politieke context van de aanneming van een dergelijke bepaling 
niet belet daaraan een meer pragmatische interpretatie te geven, die wordt bevestigd door de tekst zelf van dat 
artikel 16bis. 
 
 A.15.  De Vlaamse Regering is van mening dat de aangevoerde garanties niet worden beschermd bij 
artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, aangezien dat laatste moet worden geïnterpreteerd in 
het licht van de bij de vijfde staatshervorming van 2001 doorgevoerde overdracht van de bevoegdheden inzake 
de lokale besturen aan de gewesten. 
 
 Die bepaling heeft dus geenszins betrekking op de eventuele garanties inzake onderwijs, toegekend door de 
Vlaamse Gemeenschap aan de Franstaligen van de randgemeenten. De parlementaire voorbereiding van die 
bepaling verwijst overigens nergens naar de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen van de rand, 
maar alleen naar de naleving, door de gewesten, van de zogeheten « Pacificatiewet » van 1988. 
 
 Het feit dat de bij artikel 16bis beschermde garanties betrekking hebben op de gewesten, blijkt eveneens uit 
het feit dat diezelfde waarborgen zijn toegekend aan Brussel, in artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, opgenomen in een hoofdstuk gewijd aan de « Bepalingen ter 
uitvoering van artikel 107quater van de Grondwet ». De uitsluitend gewestelijke draagwijdte van de 
artikelen 16bis en 16ter en van de artikelen 5bis en 5ter is overigens door het Grondwettelijk Hof in de arresten 
nrs. 104/2007 en 101/2008 bevestigd. 
 
 A.16.  Overigens, volgens de Vlaamse Regering moet het Hof zijn onderzoek beperken tot de bepalingen 
die kunnen worden geacht te vallen onder het toepassingsgebied van het enige middel afgeleid uit de schending 
van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Echter, de door de verzoekende partijen 
aangevoerde garanties zijn « praktische uitvoeringsmaatregelen » beschermd bij de bijzondere wet van 21 juli 
1971, vervat in het protocol van 1 juni 1970, dat zich evenwel ertoe beperkt te voorzien in een pedagogische 
inspectie door inspecteurs van de Franse taalrol. 
 
 Hieruit vloeit voort dat het bestreden decreet alleen kan worden betwist – en het debat voor het Hof dus 
alleen kan worden gevoerd – in zoverre daarin wordt verwezen naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet van 
25 februari 1997, daar de andere bestreden bepalingen geen betrekking hebben op de onderwijsinspectie die bij 
de bijzondere wet van 21 juli 1971 zou zijn beschermd als « garanties » in de zin van artikel 16bis van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 A.17.1.  De verzoekers antwoorden dat de bij artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
beschermde « garanties », zonder te zijn gedefinieerd door de bijzondere wetgever, alle bepalingen beogen die 
een specifieke regeling ten behoeve van de particulieren invoeren, ook op het gebied van onderwijs; die ruime 
interpretatie wordt bevestigd door de ratio legis van die bepaling en door de keuze van de bijzondere wetgever 
om die garanties niet op te sommen uit vrees er te vergeten. 
 
 Het staat aldus aan het Grondwettelijk Hof die bestaande garanties te definiëren, rekening houdend met de 
wil van de wetgever om elke op 1 januari 2002 rechtens en feitelijk bestaande situatie te beschermen : elke 
aantasting van een op 1 januari 2002 bestaande garantie houdt bijgevolg een schending in van artikel 16bis van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
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 A.17.2.  De verzoekers zijn overigens van mening dat zowel de tekst van die bepaling als de plaats ervan –
 op het einde van titel II met betrekking tot de « bevoegdheden » -, of nog de parlementaire voorbereiding en de 
rechtsleer, pleiten voor een interpretatie volgens welke die bepaling van toepassing is op zowel de gewest- als 
gemeenschapsdecreten. 
 
 Die interpretatie, die gezag van gewijsde heeft, is overigens bevestigd door het Grondwettelijk Hof zelf in 
het arrest nr. 35/2003. 
 
 A.18.  De verzoekers antwoorden dat het niet coherent en contraproductief zou zijn te beschouwen dat hun 
beroepen alleen betrekking zouden hebben op de pedagogische inspectie, en niet op de eindtermen, 
ontwikkelingsdoelen, leerplannen en het sluiten van een beleidscontract met een Vlaams centrum voor 
leerlingenbegeleiding, want dat zou betekenen dat de inspecteurs van de Franse Gemeenschap hun inspectie 
zouden kunnen uitvoeren op basis van de leerplannen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse 
Gemeenschap, die niets te maken hebben met de leerplannen van de Franse Gemeenschap, die de inspecteurs 
kennen en die zij in staat zijn te controleren. 
 
 Echter, zoals de Vlaamse minister van Onderwijs op 1 december 2009 heeft vastgesteld voor het Parlement 
van de Franse Gemeenschap is het zo dat, ook al bestaan er gelijkenissen tussen het onderwijs van beide 
gemeenschappen, de organisatiemethodes verschillen, met name ten aanzien van de logopedietesten, wat 
problemen doet rijzen in verband met de rol van de Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding. 
 
 Aangezien de bescherming die de verzoekers genieten, de lesmethoden en –inhoud omvat, alsook de 
mogelijkheid, die reeds meer dan 40 jaar bestaat, om contracten te sluiten, voor het psychisch en psychologisch 
welzijn van de leerlingen, de opvolging en de begeleiding van de Franstalige leerlingen, met Franstalige PMS-
centra, die de taal van de door hen begeleide leerlingen dus perfect beheersen, zijn de verzoekers van mening dat 
de onderhavige beroepen moeten worden beschouwd als één geheel met betrekking tot zowel de 
onderwijsinspectie als de methoden, de inhoud en de centra voor leerlingenbegeleiding. 
 
 A.19.1.  De Vlaamse Regering stelt vast dat de verzoekers niet betwisten dat de bestreden bepalingen niet 
alle aangevoerde garanties schenden. 
 
 Zij weerlegt in de eerste plaats de bewering volgens welke de pedagogische inspectie onlosmakelijk zou 
zijn verbonden met het voorwerp van haar controle, namelijk de eindtermen, ontwikkelingsdoelen, leerplannen 
en beleidsplannen. Het protocol van 1970 handelt immers alleen over de pedagogische inspectie, zodat de 
eindtermen, ontwikkelingsdoelen, leerplannen en beleidsplannen geen praktische uitvoeringsmaatregelen 
vormen die zijn beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 en dus geen garanties zijn die 
worden beschermd bij artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 A.19.2.  Overigens, de draagwijdte van dat protocol moet worden geïnterpreteerd in het licht van de 
communautarisering van het onderwijs, die inhoudt dat de inspecteurs van de Franse Gemeenschap moeten 
toezien op de integrale naleving van de Vlaamse onderwijswetgeving : dat systeem is in de praktijk uitgesloten, 
zodat het protocol niet uitvoerbaar is en om die reden moet worden geacht geen rechtsgevolgen te hebben, 
waarbij de verzoekers zelf een dergelijke situatie als « niet coherent » beschouwen. 
 
 Volgens de verzoekers kan die incoherentie worden opgevangen door het de Franstalige inspecteurs 
mogelijk te maken toe te zien op de naleving van de leerplannen van de Franse Gemeenschap, hetgeen evenwel 
volstrekt uitgesloten is door het grondwettelijk beginsel van de exclusiviteit van de bevoegdheden. De Vlaamse 
Regering leidt hieruit af dat de door de verzoekers verdedigde interpretatie alleen kan leiden tot een vaststelling 
van ongrondwettigheid van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 en van artikel 16bis van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 
 Ten aanzien van de draagwijdte van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 
 
 A.20.1.  De verzoekende partijen herinneren vervolgens aan de draagwijdte van artikel 5 van de voormelde 
bijzondere wet van 21 juli 1971. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de federale Regering met die bepaling het behoud wenste te 
bevestigen van de culturele waarborgen die zijn verworven ten behoeve van de Franstaligen van de rand, waarbij 
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die waarborgen slechts kunnen worden gewijzigd nadat beide cultuurraden daarmee gezamenlijk hebben 
ingestemd. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft overigens gesteld dat de grondwettigheid van die 
bepaling kon worden aanvaard, bepaling die gewild en aangenomen is in het kader van een « grondwettelijk 
compromis » dat tot stand gekomen is tijdens de staatshervorming van 1970. 
 
 A.20.2.  Zowel de afdeling wetgeving van de Raad van State als het Vlaams Parlement zelf hebben erkend 
dat de « uitvoeringsmaatregelen » bedoeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 betrekking hebben 
op de besprekingen die in 1970 hebben plaatsgehad tussen de toenmalige nationale ministers, en meer bepaald 
op een protocol van 1 juni 1970 dat erin voorzag dat voor de Franstalige scholen gevestigd in de 
Nederlandstalige gemeenten, al wat betrekking heeft op het onderwijs, de pedagogie en de opvoeding van de 
kinderen onder de Franstalige inspecteurs valt.  
 
 Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 vormt dus de wettelijke grondslag van het onderwijsstelsel 
dat thans van kracht is in de Franstalige scholen in de randgemeenten en dat, enerzijds, de pedagogische 
inspectie in het Frans en, anderzijds, de lesmethoden en –inhoud op basis van de bevoegdheden van de 
Franstalige Gemeenschap toestaat. 
 
 A.20.3.  Die bepaling en het onderwijsstelsel dat zij toestaat en dat alleen kan worden gewijzigd mits beide 
gemeenschapsparlementen daarmee instemmen, vormen een uitdrukkelijk stelsel van taalfaciliteiten ten behoeve 
van de Franstaligen van de rand, dat bijgevolg als dusdanig moet worden beschermd indien de gemeenschappen 
geen akkoord bereiken. 
 
 Een eenzijdige aantasting, door de Vlaamse Gemeenschap, van die bestaande garantie is dus in strijd met 
het standstill-beginsel verankerd in artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 A.21.1.  De verzoekende partijen weerleggen ten slotte het argument afgeleid uit de vermeende 
ongrondwettigheid van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971. 
 
 Het Vlaams Parlement is immers van mening dat artikel 127, § 2, van de Grondwet, zoals het van kracht is 
sinds de grondwetsherziening van 1988, en de beginselen van territorialiteit en van exclusiviteit van de 
bevoegdheden inhouden dat een gemeenschap, inzake onderwijs, niet wetgevend mag optreden op het 
grondgebied van een andere. 
 
 A.21.2.  De verzoekende partijen stellen in de eerste plaats vast dat, noch in het kader van de aanneming 
van de artikelen 16bis en 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, noch in dat van de aanneming van 
het bestreden decreet, de afdeling wetgeving van de Raad van State een bezwaar van ongrondwettigheid heeft 
opgeworpen ten aanzien van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971. 
 
 Overigens, hoewel de Grondwetgever van 1988 aan de gemeenschappen de principiële bevoegdheden 
inzake onderwijs heeft toegekend, hetgeen een restrictieve interpretatie van de bevoegdheden van de federale 
overheid en het verbod van een eenzijdig optreden van een gemeenschap op het eentalige grondgebied van een 
andere met zich meebrengt, zijn die exclusieve bevoegdheden nooit in die zin geïnterpreteerd dat zij tussen de 
gemeenschappen een samenwerking of zelfs een medebeslissing inzake onderwijs verhinderen, a fortiori in 
gemeenten met een bijzonder taalstatuut, waarbij het bijzonder taalstatuut van die gemeenten volgens het 
Grondwettelijk Hof een objectief criterium van onderscheid vormt. Het behoud van de leerplannen van de Franse 
Gemeenschap en de pedagogische inspectie in het Frans in die scholen is dus niet in strijd met de verdeling van 
de bevoegdheden uitgevoerd bij artikel 127, § 2, van de Grondwet, maar is uitdrukkelijk gewild door de 
Grondwetgever wegens het specifieke taalstelsel van de randgemeenten. 
 
 Hoewel het Vlaams Parlement betreurt dat het hierover geen akkoord met de Franse Gemeenschap kan 
bereiken, vormt dit geenszins een schending van artikel 127 van de Grondwet, maar is dat slechts een praktisch 
gevolg van een dergelijke unieke en specifieke samenwerking die voortvloeit uit het « grondwettelijk 
compromis » van 1970. 
 
 A.21.3.  Ofschoon artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 de homogeniteit van de bevoegdheden 
op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap kan afzwakken, doet het evenwel geen afbreuk aan haar 
principiële bevoegdheid ter zake, vermits het slechts een eenvoudige aanpassing van die bevoegdheid ten 
aanzien van de scholen van de rand vormt, hetgeen wordt bevestigd door de commentaren in de rechtsleer na 
1988. 
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 Dat standpunt wordt bovendien bevestigd door de Vlaamse Gemeenschap zelf, vermits zij bij het 
Grondwettelijk Hof tweemaal een beroep tot vernietiging heeft ingesteld tegen decreten van de Franse 
Gemeenschap, waarbij zij ter ondersteuning van haar middelen precies artikel 5 van de bijzondere wet van 
21 juli 1971 heeft aangevoerd, zodat die officiële argumentatie de Vlaamse Gemeenschap belet om de 
grondwettigheid van die bepaling met een minimum aan ernst te betwisten. 
 
 A.21.4.  Aangezien de Franstalige inspectie een element vormt van een algeheel grondwettelijk compromis 
van 1970, dat voorzag in een hervorming van de Grondwet en tegelijk in de totstandkoming van bijzondere 
wetten, waaronder de bijzondere wet van 21 juli 1971, zou aan dat compromis alleen een einde kunnen worden 
gemaakt wanneer de Grondwetgever van 1988 dat uitdrukkelijk zou willen. Het is immers niet denkbaar dat de 
Grondwetgever in 1970-1980 in de grondwetteksten en bijzondere wetten de elementen van dat compromis van 
1970 heeft opgenomen om enkele jaren later daarvan afstand te nemen zonder die wil duidelijk te formuleren. 
 
 In tegenstelling tot wat in de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt beweerd, maakt 
geen enkele passage van de parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening van 1988 betreffende 
artikel 127 van de Grondwet het echter mogelijk geloof te hechten aan de stelling volgens welke de 
Grondwetgever van 1988 uitdrukkelijk afstand zou hebben genomen van het grondwettelijk compromis van 
1970. Het blijkt integendeel dat de Grondwetgever van 1988 de Franstalige inspectie en de leerplannen in de 
Franstalige scholen van de rand wilde behouden; in de context van de splitsing van het ministerie van Nationale 
Opvoeding is in de parlementaire voorbereiding van de Grondwetsherziening aldus uitdrukkelijk gepreciseerd 
dat alle problemen waarmee de Franstalige inwoners van de Brusselse rand worden geconfronteerd, zullen 
worden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap, maar ook naar de Franse Gemeenschap, waarmee aldus is 
bevestigd dat de inspectie en de leerplannen van de rand, na de grondwetsherziening van 1988, niet onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen. 
 
 Die wil van de Grondwetgever van 1988 om de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap voor de 
pedagogische inspectie van de Franstalige scholen van de rand te behouden, vindt eveneens bevestiging in de 
rechtsleer en in de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State.  
 
 A.22.  De verzoekers besluiten hieruit dat het middel gegrond is in zoverre daarmee een schending wordt 
aangevoerd van de « bestaande garanties » in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, doordat het bestreden decreet op eenzijdige wijze een einde maakt aan het vooraf bestaande stelsel zoals 
het sinds, en op basis van, de bijzondere wet van 21 juli 1971 van kracht was. 
 
 A.23.1.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap herinnert eraan dat het onderwijs in 1970 is 
gecommunautariseerd en het territoriale toepassingsgebied van de decreten inzake onderwijs is vastgesteld en 
sindsdien onveranderd gebleven. Niettemin vormde die overdracht van bevoegdheden één van de elementen van 
een algeheel compromis, waarvoor zeer concrete uitvoeringsvoorwaarden zijn vastgelegd in een akkoordprotocol 
van 1 juni 1970, voorwaarden die zijn bevestigd door de nederlandstalige minister van Nationale Opvoeding in 
de besprekingen over het toekomstige artikel 59bis van de Grondwet : al wat de pedagogie van de Franstalige 
scholen in de Nederlandstalige gemeenten betreft, valt onder de bevoegdheid van de Franstalige inspecteurs en 
van de Franstalige minister van Nationale Opvoeding. 
 
 Het behoud van die garanties als « praktische uitvoeringsvoorwaarden » inzake onderwijs is vastgesteld in 
artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, dat voorziet in de handhaving van die garanties inzake 
onderwijs, onder voorbehoud van een akkoord tussen de twee cultuurraden, waarbij de afdeling wetgeving van 
de Raad van State de grondwettigheid van die bepaling, gewild door de wetgever als een compromisoplossing, 
tot twee keer toe heeft bevestigd. 
 
 Volgens het Parlement van de Franse Gemeenschap kan op basis van de uitbreiding van de bevoegdheden 
van de gemeenschappen inzake onderwijs in 1988 niet worden beschouwd dat de Grondwetgever het algehele 
compromis van 1970-1971 zou hebben opgeheven, terwijl de bijzondere wetgever de bewoordingen ervan had 
bevestigd door middel van artikel 93 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, dat de regeling behield waarin 
de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 voorzagen. 
 
 A.23.2.  Het Parlement van de Franse Gemeenschap is van mening dat, door een praktische 
uitvoeringsvoorwaarde beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 te wijzigen, het voorstel 
dat het bestreden decreet is geworden, vóór de aanneming ervan had moeten worden voorgelegd aan de 
verenigde commissies voor samenwerking, zodat het bestreden decreet om die enige reden artikel 5, tweede lid, 
van de wet van 21 juli 1971 schendt. 
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 Overigens, door de voormelde uitvoeringsmaatregelen eenzijdig te wijzigen, is het bestreden decreet 
aangenomen met schending van artikel 5, eerste lid, tweede zin, van die wet van 1971, aangezien, in 
tegenstelling tot wat het opschrift ervan aangeeft, het bestreden decreet geen authentieke interpretatie van het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997 vormt, maar een wijziging de iure en de facto van 
de voormelde uitvoeringsmaatregelen, namelijk bevoegdheidverdelende regels op het vlak van de pedagogische 
inspectie. 
 
 A.24.  Volgens de Vlaamse Regering « bestaan » de door de verzoekers aangevoerde garanties niet, in die 
zin dat zij geen deel uitmaken van het positief recht. 
 
 Hoewel zij niet betwist dat in 1970 een protocol is gesloten, kent de Vlaamse Regering de precieze inhoud 
ervan aldus niet, zodat een dergelijk protocol niet kan worden beschouwd als bindend voor derden, bij 
ontstentenis van de bekendmaking vereist in artikel 190 van de Grondwet, waarbij het Grondwettelijk Hof, het 
Hof van Cassatie en de Raad van State die bekendmaking erkennen als een noodzakelijke voorwaarde voor het 
bindende karakter van de officiële teksten in een rechtsstaat. 
 
 Een dergelijk akkoord gesloten tussen de leden van de nationale Regering, en dat niet bindend is voor 
derden, kan a fortiori niet worden beschouwd als een « garantie » in de zin van artikel 16bis die door andere 
overheden zou moeten worden nageleefd, zodat het geen beperking kan inhouden van de bevoegdheid van de 
Vlaamse Gemeenschap; elke andere interpretatie van artikel 16bis zou impliceren dat dat artikel in strijd is met 
artikel 190 van de Grondwet, a fortiori wanneer die bepaling wordt gelezen in samenhang met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet. 
 
 Tijdens de debatten over de vorderingen tot schorsing heeft het Parlement van de Franse Gemeenschap 
overigens zelf de tekst van het protocol van 1 juni 1970 als stuk voorgelegd, waarbij het laat uitschijnen dat het 
hiermee zou hebben aangetoond dat de inhoud van dat protocol bekend was. 
 
 A.25.1.  Volgens de Vlaamse Regering bestaan de aangevoerde garanties niet (meer) op 1 januari 2002. 
 
 In de veronderstelling dat artikel 5 van de wet van 21 juli 1971 en het protocol van 1970 zouden kunnen 
worden toegepast, moet worden beschouwd dat die garanties impliciet zijn opgeheven door de 
grondwetsherziening van 15 juli 1988, die artikel 59bis van de Grondwet heeft gewijzigd (toepassing van het 
beginsel lex posterior derogat legi inferiori) door het onderwijs bijna in zijn geheel over te dragen aan de 
gemeenschappen, waarbij slechts drie uitzonderingen onder de federale bevoegdheid blijven en de in het 
protocol van 1970 bedoelde onderwijsinspectie geen van die uitzonderingen uitmaakt. 
 
 Dat protocol is dus onverzoenbaar met de communautarisering van het onderwijs, alsook met het federale 
systeem van het land : het zou immers absurd zijn te beschouwen dat dat protocol, dat verwijst naar een dienst 
die ressorteert onder de uitvoerende macht, verantwoordelijk voor het nationale tweetalige parlement dat 
indertijd op het betrokken grondgebied bevoegd was, zou kunnen worden uitgevoerd door de Franse 
Gemeenschap, die geen enkele verantwoording moet afleggen aan het Parlement dat voor het betrokken 
grondgebied bevoegd is, namelijk het Vlaams Parlement, dat het betrokken onderwijs niettemin erkent en 
subsidieert. 
 
 Indien de betrokken gemeenschappen, na de « defederalisering » van het onderwijs, hadden gesteld dat de 
praktische voorwaarden van dat protocol verder moesten worden toegepast, dan hadden zij daarin moeten 
voorzien door middel van een samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980. 
 
 A.25.2.  De impliciete opheffing van het protocol van 1970 blijkt ook uit de onmogelijkheid om het toe te 
passen sinds de communautarisering van het onderwijs, zodat dat protocol zonder voorwerp is geworden. 
 
 Immers, zowel artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, als artikel 5 van de bijzondere wet 
van 21 juli 1971, of het voormelde protocol, moeten, als uitzonderingen, strikt worden geïnterpreteerd. Echter, 
het protocol van 1970 strekt alleen ertoe te bepalen dat de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen van 
de randgemeenten wordt uitgevoerd « door inspecteurs van de Franse taalrol », hetgeen alleen betrekking heeft
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op de bevoegde instantie, zonder ertoe te leiden dat de Vlaamse onderwijswetgeving opzij wordt gezet :  sinds de 
communautarisering van het onderwijs zouden de inspecteurs van de Franse Gemeenschap dus alleen kunnen 
toezien op de naleving, door die scholen, van de Vlaamse onderwijswetgeving in haar geheel, wat niet alleen 
praktisch uitgesloten is, maar ook niet de bedoeling is van de verzoekende partijen. 
 
 A.25.3.  Anders erover oordelen, zou eveneens erop neerkomen de toepassing van de wetgeving van de 
Franse Gemeenschap op het Vlaamse grondgebied toe te staan, hetgeen onverzoenbaar zou zijn met het 
grondwettelijk beginsel van de exclusiviteit van de bevoegdheden. 
 
 De tekst van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 gebruikt overigens de woorden 
« onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad », hetgeen aantoont dat de « praktische 
uitvoeringsmaatregelen » geen afbreuk doen – en kunnen doen – aan de territoriale bevoegdheid van de 
gemeenschappen, die in alle gevallen primeert. Die woorden hebben tot gevolg dat de « praktische 
uitvoeringsmaatregelen » die niet te verzoenen zijn met de grondwetsherziening van 1988 moeten worden 
beschouwd als opgeheven, niet alleen impliciet, maar uitdrukkelijk, krachtens de tekst zelf van het voormelde 
artikel 5. 
 
 A.26.  De Vlaamse Regering is van mening dat de aangevoerde garanties sinds 1988  ongrondwettig zijn en 
niet kunnen worden toegepast. 
 
 Immers, de interpretatie volgens welke artikel 16bis zou verwijzen naar artikel 5 van de bijzondere wet van 
21 juli 1971 en naar het protocol van 1 juni 1970, zou betekenen dat artikel 16bis buiten toepassing moet worden 
gelaten wegens de ongrondwettigheid ervan doordat het de exclusiviteit van de bevoegdheden van de 
gemeenschappen inzake onderwijs schendt. 
 
 Volgens de vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof voert artikel 127 van de Grondwet een exclusieve 
verdeling van de materiële en territoriale bevoegdheden in, die inhoudt dat één enkele gemeenschap kan 
optreden op een bepaald grondgebied. Uitzonderingen op die exclusiviteit van de bevoegdheden kunnen niet 
worden gemaakt bij protocol, bij wet, zelfs niet bij bijzondere wet, maar alleen door de Grondwetgever, waarbij 
de bijzondere wet de Grondwet moet naleven. 
 
 A.27.  Het feit dat artikel 16bis de door de verzoekende partijen aangevoerde garanties niet beoogt, vloeit 
ten slotte voort uit het gegeven dat dat artikel in grondwettige zin moet worden verstaan. Beschouwen dat die 
bepaling het protocol van 1970 beschermt, zou echter tot gevolg hebben dat die bepaling kennelijk 
ongrondwettig zou zijn, ofwel omdat zij artikel 190 van de Grondwet schendt, ofwel omdat zij indruist tegen het 
beginsel van de exclusiviteit van de bevoegdheden inzake onderwijs. 
 
 Voor het overige dateren het protocol van 24 mei 1973 en het ministerieel besluit van 22 augustus 1977, 
waarnaar het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft verwezen tijdens de debatten over de vorderingen tot 
schorsing, van na 31 december 1970 en zijn zij bijgevolg – nog minder dan het protocol van 1 juli 1970 – niet 
beschermd door artikel 5 van de bijzondere wet van 1971 en artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980. 
 
 A.28.  De verzoekers antwoorden dat het bestaan en de inhoud van het protocol van 1970 zijn bevestigd door de 
afdeling wetgeving van de Raad van State, door de Franstalige en Nederlandstalige rechtsleer en door het Parlement 
van de Vlaamse Gemeenschap, die het twee keer heeft aangevoerd voor het Grondwettelijk Hof. Overigens, de 
afdeling wetgeving van de Raad van State heeft de grondwettigheid bevestigd van artikel 5 van de bijzondere wet 
van 21 juli 1971, waarbij zij heeft herhaald dat die bepaling was genomen in het kader van een algemeen 
grondwettelijk compromis dat in 1970 tot stand is gekomen; tijdens de parlementaire voorbereiding van het bestreden 
decreet heeft het Vlaams Parlement zelf erkend dat de bij die bepaling beschermde uitvoeringsmaatregelen het 
protocol van 1970 beogen. 
 
 Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 vormt dus wel degelijk de wettelijke grondslag van de thans 
geldende onderwijsregeling in de Franstalige scholen van de rand, waarbij, enerzijds, de lesmethoden en –inhoud op 
basis van de eindtermen van de Franse Gemeenschap en, anderzijds, de Franstalige inspectie van die leerplannen in 
die scholen worden toegestaan. Die onderwijsregeling vormt, zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State en 
de rechtsleer hebben bevestigd, een uitdrukkelijk stelsel van « taalfaciliteiten » ten behoeve van de inwoners van de 
randgemeenten, dat als dusdanig moet worden beschermd. 
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 A.29.1.  De verzoekers antwoorden dat de grondwetsherziening van 1988 leidt tot een restrictieve interpretatie 
van de bevoegdheden van alleen de federale overheid, zonder dat de exclusieve bevoegdheid van de 
gemeenschappen in die zin is opgevat dat die, impliciet of uitdrukkelijk, een samenwerking of een medebeslissing 
tussen de gemeenschappen op het gebied van onderwijs beletten, a fortiori in de gemeenten met een bijzonder 
taalstatuut waarvan het statuut een specifieke behandeling kan verantwoorden. Overigens, de principiële exclusieve 
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap wordt nageleefd, zelfs indien zij moet samenwerken met de Franse 
Gemeenschap. Ten slotte is het feit dat geen akkoord wordt bereikt, slechts het praktische gevolg van die bijzondere 
samenwerkingsregeling die de Grondwetgever van 1970 tot 1980 heeft gewild als een « grondwettelijk compromis », 
zonder dat dat praktische gevolg toelaat te besluiten dat de regeling om die reden ongrondwettig zou zijn. 
 
 A.29.2.  De verzoekers antwoorden overigens dat de stelling van de vermeende ongrondwettigheid van artikel 5 
van de bijzondere wet van 21 juli 1971 op geen enkele doctrinale of jurisprudentiële grondslag berust. 
 
 Die stelling vindt overigens geen steun in de parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening van 
1988, die bevestigt dat de Grondwetgever de Franstalige inspectie, de programma’s en de inhoud van de Franse 
Gemeenschap wilde behouden in de Franstalige scholen van de rand, waarbij artikel 127 van de Grondwet inhoudt 
dat alle bevoegdheden van de Franstalige minister van Nationale Opvoeding zijn overgedragen aan de Franse 
Gemeenschap, met inbegrip van de pedagogische inspectie in de voormelde scholen. Het grondwettelijk compromis 
van 1970 zou overigens alleen ter discussie kunnen worden gesteld indien de Grondwetgever daaraan duidelijk en 
uitdrukkelijk een einde heeft willen maken, hetgeen nooit het geval is geweest; de rechtsleer na 1988 heeft die 
interpretatie eveneens bevestigd. Ten slotte is de grondwettelijke rechtspraak waarnaar de Vlaamse Regering 
verwijst, te dezen niet omzetbaar. 
 
 De regeling van de pedagogische inspectie in de Franstalige scholen van de rand tast de homogeniteit van het 
grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap dus niet aan en is niet in strijd met de Grondwet, vermits zij slechts een 
specifieke toepassingsvoorwaarde voor die gemeenten vormt, die de Grondwetgever heeft gewild als een algemeen 
grondwettelijk compromis. 
 
 A.30.  De Vlaamse Regering repliceert dat de verzoekers niet betwisten dat het protocol van 1970 had moeten 
worden bekendgemaakt. De wijze waarop zij de inhoud van dat protocol afleiden, verandert niets aan het feit dat een 
rechtsregel pas bindend kan zijn wanneer die is bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 190 van de Grondwet. 
 
 Voor het overige beweert de Vlaamse Regering niet dat zij de draagwijdte van artikel 5 van de bijzondere wet 
van 1971 niet kent : zij is alleen van mening dat die bepaling ongrondwettig zou zijn indien zij in die zin wordt 
geïnterpreteerd dat zij betekent dat een decreet geen afbreuk kan doen aan een protocol dat niet is bekendgemaakt. 
Een en ander verklaart dus dat zij die bepaling voor het Grondwettelijk Hof twee keer heeft aangevoerd in verband 
met cultuuraangelegenheden, en niet in verband met onderwijsaangelegenheden, waarbij die arresten in het 
onderhavige geval niet omzetbaar zijn, vermits het Hof zich in die arresten niet heeft uitgesproken over de 
grondwettigheid van artikel 5 van de bijzondere wet van 1971. 
 
 A.31.1.  Ten aanzien van de argumentatie van de verzoekers over de verdeling van de bevoegdheden inzake 
onderwijs, is de Vlaamse Regering het ermee eens dat een samenwerkingsakkoord ter zake mogelijk is, maar dat, 
zolang dat niet het geval is, de Vlaamse Gemeenschap als enige bevoegd is op het eentalige Nederlandstalige 
grondgebied waartoe de betrokken gemeenten behoren. De wet van 1971 in die zin interpreteren dat zij het 
voorafgaand akkoord van de Franse Gemeenschap vereist, leidt ertoe dat de Vlaamse Gemeenschap geen « 
voorwaarde » voor de uitoefening van haar exclusieve bevoegdheid wordt opgelegd, maar wordt belet die 
bevoegdheid uit te oefenen. 
 
 De redenering van de verzoekers is daarenboven achterhaald, vermits die erop neerkomt te beschouwen dat de 
bijzondere wetgever, na de grondwetsherziening van 1988, de uitoefening van de aan de decreetgevers overgedragen 
bevoegdheden, bij een eerder aangenomen wet, in 1971, heeft aangepast. Indien het standpunt van de verzoekers 
wordt gevolgd volgens hetwelk een samenwerking tussen de twee gemeenschappen vereist is, zou moeten worden 
beschouwd dat, sinds 1971, elke wijziging van de onderwijswetgeving van de Franse Gemeenschap – in de 
veronderstelling dat die toepasbaar is in die scholen, quod non – alleen in de Franstalige scholen van de 
randgemeenten van toepassing zou kunnen zijn indien de Vlaamse Gemeenschap daarmee instemt, hetgeen nooit het 
geval is geweest. Dat standpunt is absoluut ondenkbaar en stemt overigens niet overeen met wat de verzoekers 
willen. 
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 A.31.2.  Die analyse zou alleen kunnen worden gevolgd indien de Grondwetgever van 1988 duidelijk had 
verklaard dat de situatie na de opsplitsing van het ministerie van Nationale Opvoeding in de toekomst een afwijking 
zou vormen op het beginsel van de exclusiviteit van de bevoegdheden, hetgeen niet het geval is; integendeel, men 
heeft ervoor gekozen de bevoegdheden inzake onderwijs maximaal over te dragen aan de gemeenschappen. 
 
 De enige uitzondering op die exclusiviteit van de bevoegdheden situeert zich in de verplichting om een 
onderwijs in het Frans in te richten, overeenkomstig artikel 7, § 3, B, van de wet van 2 augustus 1963, uitzondering 
die uitdrukkelijk wordt toegestaan bij artikel 129, § 2, van de Grondwet. 
 
 A.32.  De Vlaamse Regering preciseert dat haar ondergeschikte argumentatie met betrekking tot de 
ongrondwettigheid van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 en artikel 16bis van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 geen betrekking heeft op die bepalingen als dusdanig, maar alleen indien die worden samengelezen 
met het protocol van 1970, in de interpretatie van de verzoekers. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft 
overigens, in haar advies over het bestreden decreet, niet besloten tot de grondwettigheid van de bijzondere wet van 
21 juli 1971, maar geoordeeld dat die vraag ressorteerde onder de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof. 
 
 Ten aanzien van de grondwettelijke rechtspraak waarnaar de Vlaamse Regering verwijst, die de verzoekers te 
dezen niet toepasbaar achten, repliceert de Vlaamse Regering dat het bestreden decreet alleen op haar eigen 
grondgebied toepasbaar is en niet op het grondgebied van een andere gemeenschap. Bovendien, hoewel er geen 
decreet van de Franse Gemeenschap is waarbij eenzijdig wordt opgetreden op het grondgebied van een andere 
gemeenschap, stelt de Vlaamse Regering vast dat de verzoekers precies pleiten voor een dergelijke eenzijdige 
toepassing, vermits zij ter ondersteuning van hun belang van mening zijn dat zij recht hebben op een door de Franse 
Gemeenschap op het Vlaamse grondgebied ingericht onderwijs. Een dergelijk extraterritoriaal optreden zou, indien 
een bijzondere wet daarin voorzag, het Hof ertoe moeten brengen die wet af te wijzen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van het bestreden decreet 

 

 B.1.  De beroepen tot vernietiging zijn gericht tegen het decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, 

§ 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 » (hierna : het bestreden 

decreet), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2009, dat bepaalt : 

 

 « Artikel 1.  Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 
 
 Art. 2.  De artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs 
van 25 februari 1997 worden in deze zin uitgelegd dat ze gelden voor alle erkende, 
gefinancierde en gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en 
basisonderwijs of afdelingen ervan gevestigd in het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van 
de Franstalige scholen en afdelingen, en voor de erkende, gefinancierde en gesubsidieerde 
scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen ervan 
gevestigd in het tweetalige, gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten 
worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. 
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 De bepaling van het eerste lid impliceert dat deze scholen of afdelingen ervan : 
 
 1°  de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
implementeren, tenzij het Vlaams Parlement een gevraagde afwijking heeft bekrachtigd; 
 
 2°  de controle aanvaarden en mogelijk maken door de onderwijsinspectie georganiseerd 
door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, 
dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten of door de 
inspectie, zoals bedoeld in het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de 
begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, voor zover belast met taken op het gebied 
van het kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs; 
 
 3°  een leerplan toepassen dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd; 
 
 4°  een beleidscontract of beleidsplan hebben met een Vlaams centrum voor 
leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december 
1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 
 
 Art. 3.  Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen 
datum en uiterlijk op 1 september 2009 ». 
 

 B.2.1.  De artikelen 44 en 44bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

(hierna : het decreet van 25 februari 1997) zijn de twee bepalingen onder afdeling 2, getiteld 

« Eindtermen en ontwikkelingsdoelen », van hoofdstuk V « Opdracht van het basisonderwijs ». 

 

 Artikel 44 van het decreet van 25 februari 1997 bepaalt : 

 

 « § 1.  De ontwikkelingsdoelen voor het gewoon kleuteronderwijs, eindtermen voor het 
gewoon lager onderwijs en ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs 
worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van 
de Vlaamse regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad. 
 
 De Vlaamse regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter 
bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement. 
 
 De eindtermen en ontwikkelingsdoelen hebben uitwerking vanaf de datum die het decreet 
aangeeft. 
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 § 2.  De regering houdt hierbij rekening met wat volgt : 
 
 1°  Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van 
kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor die 
leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet nastreven. 
 
 2°  Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid 
noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met minimumdoelen 
wordt bedoeld : een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bestemd voor die 
leerlingenpopulatie. 
 
 Eindtermen kunnen leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend zijn. 
 
 Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de leergebiedgebonden eindtermen met 
betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden bij de leerlingen te bereiken. Het bereiken van 
de eindtermen zal worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de 
schoolpopulatie. De leergebiedgebonden eindtermen met betrekking tot attitudes dienen door 
elke school bij de leerlingen te worden nagestreefd. 
 
 Leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren 
tot één leergebied, maar onder meer door middel van meer leergebieden of onderwijsprojecten 
worden nagestreefd. Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de 
leergebiedoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na te streven. De school toont aan dat 
ze met een eigen planning aan de leergebiedoverschrijdende eindtermen werkt. 
 
 3°  Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs zijn doelen op het vlak 
van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel 
mogelijk leerlingen van de leerlingenpopulatie. In samenspraak met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding en zo mogelijk in overleg met de ouders en eventueel andere 
betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die aan individuele leerlingen of 
groepen worden aangeboden en uitdrukkelijk nagestreefd. 
 
 De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs kunnen worden 
vastgelegd per type. 
 
 4°  Voor het onderwijs in een erkende godsdienst, een op die godsdienst berustende 
zedenleer, in de niet-confessionele zedenleer, de eigen cultuur en religie en de 
cultuurbeschouwing worden geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen bepaald ». 
 

 Artikel 44bis van het decreet van 25 februari 1997, ingevoerd bij artikel II.6 van het decreet 

van 22 juni 2007 « betreffende het onderwijs XVII », bepaalt : 

 

 « § 1.  Een schoolbestuur kan oordelen dat de conform artikel 44 vastgelegde 
ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen onvoldoende ruimte laten voor zijn eigen pedagogische 
en onderwijskundige opvattingen en/of ermee onverzoenbaar zijn. In dat geval dient het 
schoolbestuur bij de regering een afwijkingsaanvraag in.
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Deze aanvraag is slechts ontvankelijk indien precies wordt aangegeven waarom de 
ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen voor zijn eigen pedagogische en onderwijskundige 
opvattingen onvoldoende ruimte laten en/of waarom ze ermee onverzoenbaar zijn. Het 
schoolbestuur stelt in dezelfde aanvraag vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen 
voor. 
 
 § 2.  De regering beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en beslist in voorkomend 
geval of de vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen in hun geheel gelijkwaardig 
zijn met die welke conform artikel 44 werden vastgelegd en toelaten gelijkwaardige 
studiebewijzen en diploma's af te leveren. 
 
 De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria : 
 
 1°  het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden; 
 
 2°  de vereiste inhoud : 
 
 a)  het onderwijsaanbod in de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs omvat 
minstens inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, 
wereldoriëntatie, wiskundige initiatie; 
 
 b)  het onderwijsaanbod in de eindtermen voor het lager onderwijs omvat minstens 
inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie, 
wiskunde, leren leren, informatie en communicatietechnologie en sociale ontwikkeling of 
sociale vaardigheden, het onderwijsaanbod omvat ook inhouden voor het leergebied Frans 
indien dit in toepassing van artikel 10 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in 
het onderwijs en artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken verplicht is gesteld; 
 
 c)  het onderwijsaanbod in de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon 
basisonderwijs, met uitzondering van het type 2 zoals bepaald in artikel 10 omvat minstens 
inhouden voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie, 
wiskunde, leren leren, informatie en communicatietechnologie en sociale ontwikkeling of 
sociale vaardigheden. 
 
 Deze inhouden moeten enkel in hun geheel evenwaardig zijn met de inhouden waarvoor 
conform artikel 44 ontwikkelingsdoelen en eindtermen werden vastgelegd; 
 
 3°  de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen slaan op kennis, inzichten, 
vaardigheden en attitudes; 
 
 4°  de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn geformuleerd in termen wat 
van leerlingen verwacht kan worden; 
 
 5°  de vervangende ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn zo geformuleerd dat, 
afhankelijk van het statuut van de eindtermen, nagegaan kan worden in welke mate de 
leerlingen deze verwerven of de scholen deze nastreven bij de leerlingen; 
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 6°  aangegeven wordt welke eindtermen leergebiedgebonden, leergebiedoverschrijdend 
of attitudinaal zijn. 
 
 Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid en van de gelijkwaardigheid, wint de 
regering het gemotiveerd advies in van de onderwijsinspectie en van een commissie ad hoc. 
 
 Voor de samenstelling van deze laatste commissie stelt de regering een lijst op van 
onafhankelijke deskundigen, na overleg met een gemengde commissie met 
vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad. 
Deze lijst geldt voor een periode van vier jaar. 
 
 Uit voornoemde lijst kiezen de aanvrager en de regering elk één deskundige. Beide 
deskundigen wijzen binnen acht dagen in gemeen overleg een derde deskundige aan, die 
tevens voorzitter van de commissie is. Als er geen consensus bereikt wordt, wijst de regering 
uit de voornoemde lijst de derde deskundige aan. 
 
 De regering bepaalt de verdere regels van deze procedure, met dien verstande dat de 
aanvrager gehoord wordt. 
 
 § 3.  Het schoolbestuur dient uiterlijk op 1 september van het schooljaar voorafgaand aan 
het schooljaar waarin de vervangende ontwikkelingsdoelen/eindtermen zullen gelden, een 
afwijkingsaanvraag in. De regering beslist uiterlijk op 31 december van het voorafgaande 
schooljaar over de aanvraag. 
 
 De regering legt dit besluit binnen de zes maand ter bekrachtiging voor aan het Vlaams 
Parlement. Indien het Vlaams Parlement dit besluit niet bekrachtigt, houdt het op rechtskracht 
te hebben. 
 
 § 4.  In afwijking van wat bepaald is in § 3, kan het schoolbestuur een 
afwijkingsaanvraag indienen binnen een termijn van één maand na de publicatie van een 
bekrachtigingsdecreet, indien deze publicatie gebeurt na 1 september van het schooljaar 
voorafgaand aan de inwerkingtreding. 
 
 In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, is het schoolbestuur gebonden door de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen vanaf 1 september volgend op de bekrachtiging van de 
goedkeuring van de afwijkingsaanvraag ». 
 

 B.2.2.  Artikel 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet van 25 februari 1997, zoals gewijzigd 

bij de decreten van 1 december 1998, 13 juli 2001 en 14 februari 2003, bepaalt : 

 

 « § 1.  Een school kan erkend worden indien zij :  
 
 […] 
 
 7°  de controle van de onderwijsinspectie mogelijk maakt; 
 
 […] 
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 9°  in het gewoon basisonderwijs bovendien een leerplan toepast dat door de regering 
werd goedgekeurd en voor het buitengewoon basisonderwijs de bepalingen naleeft inzake 
handelingsplannen; 
 
 10°  een beleidscontract of beleidsplan heeft met een centrum voor 
leerlingenbegeleiding; ». 
 

 B.2.3.  Het bestreden decreet heeft dus tot doel de draagwijdte toe te lichten van de 

artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet van 25 februari 1997, door te 

preciseren dat die bepalingen van toepassing zijn op « alle erkende, gefinancierde en 

gesubsidieerde scholen voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en basisonderwijs of afdelingen 

ervan gevestigd in het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van de Franstalige scholen en 

afdelingen ». 

 

 Het doel van dat decreet bestaat erin « juridische duidelijkheid [te] creëren » (Parl. St., 

Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/6, p. 6) over de situatie van de Franstalige scholen in de 

randgemeenten, gevestigd in het Nederlandse taalgebied.  

 

 Volgens de auteurs van het voorstel dat het bestreden decreet is geworden, respecteert de 

huidige situatie van de acht Franstalige scholen in de Vlaamse randgemeenten « het absolute 

territorialiteitsbeginsel inzake de onderwijsregeling vervat in artikel 127, § 2, van de Grondwet, 

niet volledig » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, p. 9), ermee rekening 

houdend dat het, « ondanks hun taalregime, […] Vlaamse scholen [zijn], onderworpen aan de 

Vlaamse onderwijsregelgeving » (ibid., p. 12). 

 

 B.3.1.  Artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, niet gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1966, bepaalt, in 

verband met de zes « randgemeenten » bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-

Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) : 
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 « § 3.  Inzake onderwijs in de zes gemeenten : 
 
 A.  De onderwijstaal is het Nederlands. 
 
 […] 
 
 B.  Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs mag worden verstrekt in het Frans indien 
deze taal de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind is en indien het gezinshoofd 
verblijf houdt in een van deze gemeenten. 
 
 Dit onderwijs mag slechts worden georganiseerd op verzoek van zestien gezinshoofden 
die in de gemeente verblijf houden. 
 
 De gemeente, die vorenvermeld verzoek ontvangt, is ertoe gehouden dit onderwijs te 
organiseren. 
 
 […] ». 
 

 B.3.2.  Op het grondgebied van de zes randgemeenten bestaan thans acht Franstalige 

basisscholen, waarvan zes door de gemeenten zijn ingericht met toepassing van de voormelde 

bepaling, en twee vallen onder het vrij gesubsidieerd onderwijs. 

 

 B.3.3.  Het bestreden decreet heeft tot gevolg dat, enerzijds, de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen van de Vlaamse Gemeenschap - of, bij ontstentenis daarvan, de 

beginselen inzake gelijkwaardigheid - (artikelen 44 en 44bis van het decreet van 25 februari 

1997) en, anderzijds, drie voorwaarden om een erkenning te verkrijgen, namelijk de leerplannen 

van de Vlaamse Gemeenschap toepassen (artikel 62, § 1, 9°), de controle van de 

onderwijsinspectie mogelijk maken (artikel 62, § 1, 7°) en een beleidscontract of een beleidsplan 

met een centrum voor leerlingenbegeleiding sluiten (artikel 62, § 1, 10°), van toepassing zijn in 

de Franstalige scholen en de afdelingen ervan van de zes randgemeenten gesitueerd in het 

Nederlandse taalgebied die een bijzondere taalregeling genieten tot bescherming van de 

Franstaligen. 

 

 De decreetgever leidt uit die territoriale toepassing vier gevolgen af ten aanzien van de 

doelen, de leerplannen, de pedagogische inspectie en het sluiten van een beleidscontract of 

beleidsplan met een centrum voor leerlingenbegeleiding. 
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 Die gevolgen van de interpretatie van het decreet van 25 februari 1997, door het 

bestreden decreet, zijn overigens uitdrukkelijk vermeld in artikel 2, tweede lid, 1° tot 4°, van 

het bestreden decreet. 

 

 B.3.4.  In de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt evenwel 

onderstreept dat het doel van het decreet in wezen betrekking heeft op de pedagogische 

inspectie : 

 

 « De essentie is dat de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten voortaan aan de 
Vlaamse onderwijsinspectie kunnen worden onderworpen » (Hand., Vlaams Parlement, 2009-
2010, 21 oktober 2009, nr. 5, p. 10). 
 

 

 Ten aanzien van de tussenkomst van het Parlement van de Franse Gemeenschap 

 

 B.4.1.  De Vlaamse Regering betwist de ontvankelijkheid van de tussenkomst in het 

kader van de onderhavige beroepen omdat de « nota met opmerkingen » die door het 

Parlement van de Franse Gemeenschap is ingediend, volgens haar enkel betrekking had op de 

vorderingen tot schorsing die in dezelfde zaken zijn ingesteld. 

 

 B.4.2.  Aangezien de genoemde « nota met opmerkingen » niet alleen verzoekt om het 

bestreden decreet te schorsen, maar eveneens om de beroepen tot vernietiging in te willigen, 

moet zij worden beschouwd als een memorie in de zin van artikel 85 van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989. 

 

 B.4.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.5.1.  Het beroep tot vernietiging in de zaak nr. 4877 is ingesteld door 633 ouders van 

kinderen die onderwijs volgen in de Franstalige scholen in de randgemeenten; zij zijn allen 

gedomicilieerd in één van die gemeenten. 
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 Zij verantwoorden hun belang om in rechte te treden door het feit dat het bestreden decreet 

gevolgen zal hebben voor de structuur van het onderwijs dat zij vrij hebben gekozen voor hun 

kinderen en dat is opgevat als een regeling tot bescherming van de minderheden. 

 

 B.5.2.  De verzoekers in de zaak nr. 4879 zijn 53 leerkrachten die lesgeven in de Franstalige 

scholen in de randgemeenten; sommigen onder hen zijn eveneens gedomicilieerd in die 

gemeenten en hebben kinderen die onderwijs volgen in de Franstalige scholen in die gemeenten. 

 

 Zij verantwoorden hun belang door het feit dat het bestreden decreet een ingrijpende 

wijziging van hun werkmethode en hun pedagogie met zich zal meebrengen en tot gevolg zal 

hebben dat zij zullen worden gecontroleerd door Nederlandstalige inspecteurs, hetgeen indruist 

tegen de waarborg volgens welke een ambtenaar dient te worden beoordeeld door een ambtenaar 

die beschikt over een werkelijke kennis van de taal van de ambtenaar, vastgesteld door een 

examen ad hoc. 

 

 B.5.3.  Het beroep tot vernietiging in de zaak nr. 4882 is ingesteld door de zes 

randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en 

Wezembeek-Oppem). 

 

 De verzoekende partijen verantwoorden hun belang door hun hoedanigheid van 

inrichtende machten van de Franstalige scholen gevestigd op hun grondgebied, waarbij het 

bestreden decreet de regeling van het Franstalige onderwijs zoals het is ingericht, 

gecontroleerd en uitgevoerd in de Franstalige scholen waarvan zij de inrichtende machten zijn 

op grond van artikel 7, § 3, B, van de voormelde wet van 2 augustus 1963, ingrijpend zal 

wijzigen. In geval van niet-naleving van de gestelde vereisten zullen bovendien de Franstalige 

scholen in de randgemeenten, bij ontstentenis van een erkenning, niet langer worden 

gefinancierd of gesubsidieerd en zullen zij dus ertoe veroordeeld zijn te verdwijnen. 

 

 B.6.1.  De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partijen om in rechte 

te treden, daar zij niet zouden aantonen dat het bestreden decreet hen persoonlijk, rechtstreeks 

en ongunstig raakt. Volgens haar is het enige nadeel dat de Franstalige scholen in de 

randgemeenten zouden kunnen lijden, een opheffing van de erkenning van de inrichting; dat 

- hypothetische - nadeel zou alleen voortvloeien uit een beslissing van de Vlaamse Regering en 
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niet uit het bestreden decreet. Overigens zijn de enige adressaten van het bestreden decreet de 

schooldirecties, en niet de categorieën van personen waartoe de verzoekers behoren. 

 

 B.6.2.  Wat de verzoekers in de zaak nr. 4877 betreft, is de Vlaamse Regering van mening 

dat zij, indien zij een onderwijs wensten dat steunt op de leerplannen van de Franse 

Gemeenschap, hun kinderen hadden moeten inschrijven in een school gevestigd in het Franse 

taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

 Ten aanzien van de verzoekers in de zaak nr. 4879 stelt de Vlaamse Regering vast dat de 

pedagogische inspectie zal worden uitgevoerd door inspecteurs die het Frans voldoende 

beheersen; die inspectie houdt geenszins een evaluatie van de leerkrachten in en zal dus geen 

gevolgen hebben voor hun loopbaan. 

 

 Ten slotte, wat de verzoekende partijen in de zaak nr. 4882 betreft, is de Vlaamse Regering 

van mening dat de randgemeenten niet rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door 

het bestreden decreet, vermits dat decreet geenszins belet dat in de randgemeenten onderwijs in 

het Frans wordt verstrekt. 

 

 B.7.1.  In tegenstelling tot hetgeen de Vlaamse Regering aanvoert, zullen de gevolgen van 

het bestreden decreet, ook al zijn de rechtstreekse adressaten ervan de betrokken scholen, de 

- persoonlijke of professionele - situatie van de verzoekers rechtstreeks raken. 

 

 De verzoekers kunnen immers, in hun hoedanigheid van ouders van kinderen die 

onderwijs volgen in de Franstalige scholen in de randgemeenten (zaak nr. 4877), van 

leerkrachten in die inrichtingen (zaak nr. 4879) of van inrichtende machten (zaak nr. 4882), 

rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door het bestreden decreet, dat in werking is 

getreden op 1 september 2009 en aanzienlijke gevolgen heeft, niet alleen voor de regeling 

inzake de controle en de ondersteuning van het onderwijs dat in de Franstalige scholen in de 

randgemeenten wordt verstrekt, maar eveneens voor de inhoud zelf van dat onderwijs, dat zal 

moeten steunen op een door de Vlaamse Regering goedgekeurd leerplan (artikel 62, § 1, 9°, 

van het decreet van 25 februari 1997, toepasselijk verklaard bij het bestreden decreet). 
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 B.7.2.  De vraag in welke mate de inhoud van het onderwijs dat wordt verstrekt in de 

Franstalige scholen in de randgemeenten een « bestaande garantie » vormt waarop de verzoekers 

zich kunnen beroepen, behoort tot het onderzoek van de grond van de zaak.  

 

 B.8.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.9.  In hun enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 16bis van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980, zijn de verzoekende partijen van mening dat het bestreden decreet 

afbreuk doet aan de « bestaande garanties » die de Franstaligen genieten in de randgemeenten, 

te dezen aan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 « betreffende de bevoegdheid en 

de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse 

cultuurgemeenschap » (hierna : de bijzondere wet van 21 juli 1971), dat met name zou 

waarborgen dat de inspectie van de Franstalige scholen in de randgemeenten gebeurt in het 

Frans door inspecteurs van de Franse Gemeenschap op basis van de door de Franse 

Gemeenschap bepaalde leerplannen en eindtermen. 

 

 Ter ondersteuning van hun middel weerleggen de verzoekende partijen de dubbele 

argumentatie van het Vlaams Parlement volgens welke, enerzijds, de naleving van 

artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 alleen zou gelden voor de gewesten 

en niet voor de gemeenschappen die onderwijsbevoegdheden uitoefenen en, anderzijds, de 

bepaling van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 geen « bestaande garantie » zou 

zijn in de zin van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, daar zij 

ongrondwettig zou zijn in zoverre zij in strijd zou zijn met de bevoegdheidsverdeling vervat in 

artikel 127 van de Grondwet, op zijn minst sinds de grondwetsherziening van 1988. 

 

 B.10.1.  De Vlaamse Regering is van mening dat artikel 16bis van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 te dezen niet kan worden aangevoerd omdat die bepaling geen betrekking zou 

hebben op de decreten die door de gemeenschapswetgever worden aangenomen inzake 

onderwijs. 
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 Zij oordeelt bovendien dat het middel slechts ontvankelijk kan worden verklaard met 

betrekking tot de pedagogische inspectie, de enige onderwijsregeling die zou zijn beschermd 

door de « bestaande garanties » die de verzoekende partijen aanvoeren. 

 

 B.10.2.  Het onderzoek van die excepties impliceert dat de draagwijdte wordt bepaald van 

artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en van de door die bepaling 

gevrijwaarde garanties. 

 

 

 Wat artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreft 

 

 B.11.1.  Artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, ingevoegd bij de 

bijzondere wet van 13 juli 2001, bepaalt : 

 

 « De decreten, reglementen en administratieve handelingen mogen geen afbreuk doen aan 
de op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling bestaande garanties die de 
Franstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en de Nederlandstaligen, 
respectievelijk Franstaligen en Duitstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel 8 
van diezelfde wetten ». 
 

 Die bepaling is in werking getreden op 1 januari 2002 (artikel 41 van de bijzondere wet van 

13 juli 2001). 

 

 B.11.2.  Met die bepaling « wordt beoogd aan de rand- en faciliteitengemeenten te 

garanderen dat de thans bestaande garanties ook na de regionalisering van de organieke 

gemeentewet en gemeentekieswet onverkort zullen worden gehandhaafd » (Parl. St., Senaat, 

2000-2001, nr. 2-709/1, p. 21). Met het gebruik van de term « garanties » beoogde de 

wetgever « het geheel van de thans geldende bepalingen die een specifieke regeling voor de in 

de tekst vermelde particulieren instellen, en in het algemeen alle bepalingen die particulieren 

[…] in de gemeenten bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de gecoördineerde wetten, 

beschermen » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1280/003, p. 10). 

 

 B.12.  Hoewel zij past in het kader van de regionalisering van de organieke wetgeving 

betreffende de lokale besturen, bevestigt de ratio legis van artikel 16bis dat die bepaling, die is 

ingegeven door de zorg van de bijzondere wetgever om een evenwicht te verwezenlijken tussen 
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de belangen van de verschillende gemeenschappen en de gewesten binnen de Belgische Staat, en 

die een fundamenteel element van het institutionele evenwicht van de Belgische Staat vormt, in 

die zin moet worden geïnterpreteerd dat zij, zowel ten aanzien van de gewestwetgevers als ten 

aanzien van de gemeenschapswetgevers, de naleving oplegt van de waarborgen ten behoeve van 

de Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen in de gemeenten met een bijzondere 

taalregeling. 

 

 Artikel 16bis is dus van toepassing op de onderwijsmaterie die bij het bestreden decreet 

wordt geregeld. 

 

 Zulks wordt eveneens bevestigd door het feit dat die bepaling zich in de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 bevindt op het einde van titel II « De bevoegdheden », gewijd aan de 

bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten. 

 

 

 Wat artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 betreft 

 

 B.13.  Volgens de verzoekende partijen omvatten de « bestaande garanties », beschermd 

bij artikel 16bis, onder meer artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, dat de « praktische 

uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » handhaaft die bestonden vóór 31 december 1970, 

waaronder een akkoordprotocol van 1 juni 1970, gesloten tussen de Franstalige en 

Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, dat erin voorziet dat het pedagogisch 

toezicht op de Franstalige scholen in de randgemeenten tot de bevoegdheid van de Franstalige 

minister van Nationale Opvoeding behoort. 

 

 B.14.  Het is nodig de draagwijdte van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 te 

bepalen. 

 

 B.15.  Op 18 februari 1970 heeft de Eerste Minister in het Parlement een 

regeringsmededeling afgelegd die zowel in een grondwetsherziening als in de totstandkoming 

van bijzondere wetten voorzag. 

 

 Die voorstellen bevatten onder meer, onder de titel « Inhoud van de wetten betreffende de 

culturele autonomie », een punt 19, dat luidt : 
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 « Op basis van het wederkerigheidsbeginsel in de taalgrensgemeenten en in de zes 
randgemeenten, zal de wet houdende oprichting van de cultuurraden : 
 
 a)  beslissen dat die raden, in gemeenschappelijk overleg, het karakter en de inhoud zullen 
vastleggen van de waarborgen die aan de inwoners die een andere landstaal gebruiken in 
culturele aangelegenheden zullen worden toegekend; 
 
 b)  de handhaving bevestigen van de culturele waarborgen, zoals die reeds worden verzekerd 
door een akkoord van de ministers van Nationale Opvoeding of van de ministers van Cultuur; die 
waarborgen zullen alleen kunnen worden gewijzigd in onderlinge overeenstemming tussen beide 
raden » (Hand., Kamer, nr. 41, 18 februari 1970, p. 4). 
 

 B.16.1.  Een akkoordprotocol van 1 juni 1970, ondertekend door de Franstalige en 

Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, bepaalt dat de pedagogische inspectie 

van de Franstalige scholen gevestigd in het Nederlandse taalgebied wordt uitgevoerd door 

inspecteurs van de Franse taalrol, en dat de pedagogische inspectie van de Nederlandstalige 

scholen gevestigd in het Franse taalgebied wordt uitgevoerd door inspecteurs van de 

Nederlandse taalrol. 

 

 B.16.2.  Een ministerieel besluit van 19 november 1970, ondertekend door de Franstalige 

en Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding, voert het akkoordprotocol van 1 juni 

1970 uit. 

 

 Artikel 1 van dat ministerieel besluit bepaalt, voor de zes randgemeenten, met name : 

 

 « Het pedagogisch toezicht over de lagere en kleuterklassen van het Frans taalstelsel, 
gevestigd in de nederlandstalige streek wordt uitgeoefend door de leden van de inspectie van het 
lager onderwijs ressorterend onder het Frans taalstelsel […] ». 
 

 In dat ministerieel besluit wordt eveneens gepreciseerd : 

 

 « Zoals bedoeld in dit artikel, omvat het pedagogisch toezicht inzonderheid het toezicht over 
het leerplan en onderwijspeil alsmede de klassebezoeken, en de onderwijzersvergaderingen 
bedoeld bij artikel 79 van de wetten op het lager onderwijs gecoördineerd bij koninklijk besluit 
van 20 augustus 1957 ». 
 

 Dat besluit is in werking getreden op 1 september 1970 (artikel 3 van het ministerieel 

besluit). 
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 B.17.1.  Door de grondwetsherziening van 24 december 1970 is een artikel 59bis in de 

Grondwet ingevoegd. 

 

 In de oorspronkelijke versie ervan bepaalde dat artikel : 

 

 « § 1.  Er is een cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap bestaande uit de leden 
van de Nederlandse taalgroep van beide Kamers en een cultuurraad voor de Franse 
cultuurgemeenschap bestaande uit de leden van de Franse taalgroep van beide Kamers. 
 
 Een wet aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van elke 
Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en voor 
zover het totaal van de ja-stemmen uitgebracht in beide taalgroepen tweederde van de 
uitgebrachte stemmen bereikt, bepaalt de wijze waarop de cultuurraden hun bevoegdheid 
uitoefenen, met name met inachtneming van de artikelen 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 70 
en 88. 
 
 § 2.  De cultuurraden regelen, ieder wat hem betreft, bij decreet : 
 
 1°  de culturele aangelegenheden; 
 
 2°  het onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de schoolvrede, de leerplicht, 
de onderwijsstructuren, de diploma’s, de toelagen, de wedden, de schoolbevolkingsnormen; 
 
 3°  de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen, alsook de internationale culturele 
samenwerking. 
 
 Een wet, aangenomen met de in § 1, 2° lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° vermelde 
culturele aangelegenheden, alsook de in 3° van deze paragraaf vermelde vormen van 
samenwerking vast. 
 
 […] 
 
 § 4.  De decreten, genomen bij toepassing van § 2, hebben kracht van wet respectievelijk in 
het Nederlands taalgebied en in het Frans taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen, 
gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun activiteiten, moeten 
worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere cultuurgemeenschap. 
 
 […] ». 
 



 42

 B.17.2.  In de parlementaire voorbereiding van die grondwetsbepaling heeft de minister 

eraan herinnerd : 

 

 « Zoals voorzien in de tekst van de regeringsverklaring (nr. 19), zal de wet houdende 
oprichting van de cultuurraden op grond van het reciprociteitsbeginsel in de 
taalgrensgemeenten en in de zes randgemeenten : 
 
 a)  beslissen dat deze raden, in gemeenschappelijk overleg, het karakter en de inhoud 
zullen vastleggen van de waarborgen die aan de inwoners, welke gebruik maken van een 
andere landstaal in culturele aangelegenheden zullen toegekend worden; 
 
 b)  het behoud bevestigen van de culturele waarborgen zoals ze thans verzekerd zijn door 
een akkoord van de Ministers van Nationale Opvoeding of van de Ministers van de Cultuur » 
(Parl. St., Kamer, B.Z. 1968, nr. 10-31/2°, p. 9). 
 

 De minister van Nationale Opvoeding (N) heeft gepreciseerd dat de grondwetsherziening 

« niets verandert aan de maatregelen van de regering en aan de tot op heden toegepaste 

regels » (Hand., Senaat, nr. 66-67, 10 juni 1970, p. 1819), namelijk : 

 

 « Ten aanzien van de Franstalige scholen in de Nederlandstalige gemeenten verlopen de 
administratieve betrekkingen met de gemeentebesturen en de centrale overheid in de 
administratieve taal van hun taalgebied, met andere woorden het Nederlands. Maar al wat 
betrekking heeft op het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, al wat de pedagogie betreft, 
valt onder de bevoegdheid  van de Franstalige inspecteurs en van mijn Franstalige collega van 
Nationale Opvoeding » (ibid.). 
 

 B.18.1.  De bijzondere wet van 21 juli 1971 heeft de culturele aangelegenheden 

(artikelen 2 en 3), de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen (artikelen 4 en 5) en de 

regels inzake de werking van de cultuurraden (artikelen 6 tot 26) gedefinieerd. 

 

 B.18.2.  Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 bepaalt : 

 

 « Onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad blijven gehandhaafd de 
praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs die de Ministers van Nationale 
Opvoeding tot 31 december 1970 in onderlinge overeenstemming hebben genomen ten 
behoeve van de inwoners van de zes randgemeenten en van de taalgrensgemeenten, die niet 
de taal van het taalgebied gebruiken, evenals de feitelijke toestanden welke op dezelfde datum 
in die gemeenten bestonden op cultuurgebied. Die maatregelen en toestanden kunnen niet 
worden gewijzigd dan met instemming van de twee cultuurraden. 
 
 Ieder voorstel om zodanige wijziging aan te brengen, wordt vooraf aan de verenigde 
commissies voor samenwerking voorgelegd ». 
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 B.18.3.  In de parlementaire voorbereiding van die bepaling wordt uitgelegd : 

 

 « In artikel [5] wordt melding gemaakt van de randgemeenten en de taalgrensgemeenten. 
Men zal zich herinneren dat de Regering in haar mededeling aan het Parlement op 18 februari 
1970 verklaard had dat in de wet op de cultuurraden het behoud zal worden bevestigd van de 
culturele waarborgen die in de zes randgemeenten bestaan ten behoeve van de inwoners dezer 
gemeenten die gebruik maken van een andere landstaal dan deze van het taalgebied en zulks op 
grond van een akkoord van de Ministers van Nationale Opvoeding of van de Ministers van 
Cultuur. De Regering had eraan toegevoegd dat deze waarborgen slechts in gemeenschappelijk 
akkoord van de twee cultuurraden zouden kunnen worden gewijzigd en dit op grond van het 
reciprociteitsbeginsel. 
 
 Dat is de draagwijdte en de zin van het eerste lid van artikel [5]. 
 
 Het is aangewezen dat zulk eventueel voorstel tot wijziging vooraf in de genoemde 
commissies voor samenwerking wordt besproken, vermits een onderling akkoord tussen de twee 
cultuurraden slechts door overleg kan worden bereikt. Vandaar het tweede lid van artikel [5] » 
(Parl. St., Kamer, 1970-1971, nr. 1053/4, p. 3). 
 

 Er is gepreciseerd : 

 

 « De voorzieningen die op gebied van onderwijs en cultuur in 1970 in genoemde gemeenten 
bestonden moeten derhalve behouden blijven, tenzij de twee cultuurraden, in onderling akkoord, 
hierover anders beslissen » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 400, p. 7). 
 

 In het verslag wordt eveneens gepreciseerd dat : 

 

 « het huidig status-quo voor de faciliteiten aan Franstaligen behouden blijft, zoals zij bestaan 
en zoals zij feitelijk georganiseerd zijn op 31 december 1970 » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, 
nr. 497, p. 9). 
 

 B.18.4.  Ten aanzien van de draagwijdte van de « praktische uitvoeringsmaatregelen » 

beschermd bij het voormelde artikel 5, is uiteengezet : 

 

 « Voor wat het onderwijs betreft blijkt de toestand duidelijk. De Franstalige scholen worden 
op pedagogisch gebied geïnspecteerd door ambtenaren van het Franstalig Departement van 
Onderwijs. Voor oprichting, afschaffing, erkenning in een ander taalgebied in het kader van wat 
de wet toelaat zijn beide Ministers samen bevoegd » (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 497, 
p. 8). 
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 Er is eveneens aan herinnerd : 

 

 « Tussen de ministers van Nationale Opvoeding bestaat een akkoord luidens hetwelk een 
inspecteur van de Franse taalrol optreedt in een gemeente die valt onder het gezag van de 
Vlaamse Cultuurraad, maar waar Franstalige scholen bestaan op grond van de faciliteiten die in 
die gemeenten zijn toegestaan » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, p. 2429). 
 

 Uit de parlementaire besprekingen over het voormelde artikel 5 blijkt dat die bepaling 

duidelijk tot doel had « de Franstalige scholen van de zes gemeenten het recht te verzekeren hun 

inspecties te laten uitvoeren door ambtenaren van het Franstalig onderwijs » (Hand., Kamer, 

nr. 105, 16 juli 1971, p. 41). 

 

 B.18.5.  In een advies over het wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen, 

verwijst de afdeling wetgeving van de Raad van State, onder de « culturele faciliteiten » 

toegekend aan de Franstalige inwoners van de zes randgemeenten, bedoeld in artikel 5 van de 

bijzondere wet van 21 juli 1971, eveneens naar het behoud van « de inspectie van Franstalige 

scholen door inspecteurs van het Franstalige Ministerie van Onderwijs » (Parl. St., Kamer, 1977-

1978, nr. 461/25, p. 5). 

 

 B.19.  Artikel 93 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen heeft de bijzondere wet van 21 juli 1971 opgeheven, met uitzondering van de 

artikelen 4 en 5, opgenomen onder hoofdstuk III « Samenwerking tussen de 

cultuurgemeenschappen », van die wet. 

 

 B.20.1.  Met de grondwetsherziening van 15 juli 1988 heeft de Grondwetgever aan de 

gemeenschappen de principiële bevoegdheid inzake onderwijs toegekend. 

 

 Artikel 59bis van de Grondwet bepaalde : 

 

 « […] 
 
 § 2.  De Gemeenschapsraden regelen, ieder wat hem betreft, bij decreet :  
 
 1°  de culturele aangelegenheden; 
 
 2°  het onderwijs, met uitsluiting van : 
 
 a)  de bepaling van het begin en het einde van de leerplicht; 
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 b)  de minimale voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's; 
 
 c)  de pensioenregeling; 
 
 3°  de samenwerking tussen de Gemeenschappen, alsook de internationale 
samenwerking, met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden bedoeld 
in 1° en 2° van deze paragraaf. 
 
 Een wet aangenomen met de in artikel 1, laatste lid, bepaalde meerderheid, stelt de in 1° 
vermelde culturele aangelegenheden, de in 3° vermelde vormen van samenwerking, alsook de 
nadere regelen voor het in 3° van deze paragraaf vermelde sluiten van verdragen vast. 
 
 […] 
 
 § 4.  De decreten, genomen bij toepassing van § 2, hebben kracht van wet respectievelijk 
in het Nederlands taalgebied en in het Frans taalgebied, alsmede ten aanzien van de 
instellingen, gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun 
activiteiten, moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere 
gemeenschap. 
 
 […] ». 
 

 B.20.2.  Het doel van de grondwetsherziening van 1988 bestond erin « de Gemeenschappen 

[…] maximaal de bevoegdheid toe te kennen voor het onderwijsbeleid » (Parl. St., Senaat, B.Z. 

1988, nr. 100-2/1°, p. 1), teneinde te streven naar « homogene bevoegdheidsblokken » (ibid., 

p. 2). 

 

 B.20.3.  De tekst van artikel 59bis, §§ 2 en 4, van de Grondwet, zoals ingevoegd bij de 

grondwetsherziening van 24 december 1970 en gewijzigd bij de grondwetsherzieningen van 

17 juli 1980 en 15 juli 1988, vormt de tekst van artikel 127 van de gecoördineerde Grondwet. 

 

 B.21.  Rekening houdend met de hiervoor in herinnering gebrachte juridische context, dient 

het Hof na te gaan of de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » bedoeld in 

artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 kunnen worden beschouwd als waarborgen 

beschermd bij artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, waarbij de bescherming 

van die bepaling veronderstelt dat dergelijke waarborgen zijn aangenomen overeenkomstig de 

bevoegdheidverdelende regels die op dat ogenblik van kracht waren en dat zij nog steeds kunnen 

worden beschouwd als « bestaande » op 1 januari 2002. 
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 B.22.  Uit de parlementaire voorbereiding die in B.18 is aangehaald, blijkt dat artikel 5 van 

de bijzondere wet van 21 juli 1971, door de « praktische uitvoeringsmaatregelen inzake 

onderwijs » bestaande op 31 december 1970 ten behoeve van de Franstaligen van de 

randgemeenten te waarborgen, uitdrukkelijk de waarborg beoogde dat de pedagogische inspectie 

van de Franstalige scholen in de randgemeenten werd uitgevoerd door inspecteurs van de Franse 

taalrol. Die inspectie wordt nu uitgeoefend door de pedagogische inspectie van de Franse 

Gemeenschap. 

 

 In haar advies over het voorstel dat het bestreden decreet is geworden, heeft de afdeling 

wetgeving van de Raad van State overigens onderstreept dat de « praktische 

uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » betrekking hebben op « afspraken die in 1970 zijn 

gemaakt binnen de toenmalige nationale regering, en met name op een protocol van 1 juni 

1970 over de pedagogische inspectie van de Franstalige respectievelijk de Nederlandstalige 

scholen in het Nederlandse respectievelijk het Franse taalgebied » (Parl. St., Vlaams 

Parlement, 2006-2007, nr. 1163/2, p. 8). 

 

 B.23.1.  Ten aanzien van de inhoud van het akkoordprotocol van 1 juni 1970, dat de 

juridische grondslag vormt van de pedagogische inspectie van de Franstalige scholen in de 

randgemeenten, en dat wordt beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, 

blijkt uit verschillende documenten dat de Vlaamse overheden op de hoogte waren van de 

draagwijdte van dat protocol. 

 

 Aldus heeft de Vlaamse minister van Onderwijs, in antwoord op een parlementaire vraag, 

in 2005 verklaard : 

 

 « 1.  De onderwijsinspectie van de Franse Gemeenschap controleert nog steeds het 
onderwijs in de gefinancierde en gesubsidieerde Franstalige basisscholen en -afdelingen 
gelegen op het Vlaamse grondgebied (de zes faciliteitengemeenten, Ronse en De Haan). […] 
 
 De rechtsgrond voor deze praktijken […] is te vinden in : 
 
 1.  een protocol van 1 juni 1970, in de Belgische context binnen de Belgische regering 
afgesloten tussen de ministers Vermeylen en Dubois, waarin bepaald wordt dat de 
pedagogische inspectie van de Franse taalrol de Franstalige scholen zal inspecteren en de 
pedagogische inspectie van de Nederlandse taalrol de Nederlandstalige scholen; 
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 2.  een protocol van 24 mei 1973, binnen dezelfde Belgische context afgesloten tussen de 
ministers Calewaert en Toussaint waarin afgesproken werd dat : 
 
 […] 
 
 •  de pedagogische inspectie van deze scholen wordt verzekerd door het Franstalig 
departement, dat de verslagen overmaakt met een vertaling voor de Nederlandse 
administratie; 
 
 […] » (Bulletin van Vragen en Antwoorden, Vlaams Parlement, 2005-2006, december 
2005, nr. 3, pp. 92 en 93). 
 

 B.23.2.  Evenzo verwijst het Vlaams Parlement, in de parlementaire voorbereiding van 

het bestreden decreet, naar de inhoud van het protocol van 1 juni 1970 : 

 

 « Het protocol van 1 juni 1970, gesloten tussen de toenmalige ministers Dubois en 
Vermeylen, waarbij werd overeengekomen dat de pedagogische inspectie van de Franstalige 
scholen gelegen in het Nederlandse taalgebied uitgeoefend wordt door de pedagogische 
inspectie van de Franse taalrol en voor de Nederlandstalige scholen door de pedagogische 
inspectie van de Nederlandse taalrol. 
 
 Dit was de bevestiging van een reeds bestaande, louter interne administratieve regeling na 
de splitsing van het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur in twee (Belgische) 
ministeries, wat onder meer blijkt uit een nota van 28 juni 1968 waarin de toenmalige 
kabinetschef Dethier stelde : ‘ Toute affaire de régime français ou concernant une institution 
française sera traitée par les services administratifs français et soumise à M. le Ministre de 
l’Education nationale Abel Dubois. Toute affaire de régime néerlandais ou concernant une 
institution de régime néerlandais sera traitée par les services administratifs néerlandais et 
soumise à M. le Ministre de l’Education nationale Pierre Vermeylen. Toute affaire commune 
aux deux régimes linguistiques ou concernant une institution comportant les deux régimes 
linguistiques sera soumise à MM. les Ministres Vermeylen et Dubois. ’ » (Parl. St., Vlaams 
Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, p. 19). 
 

 Het verslag vermeldt eveneens : 

 

 « Het eerste van deze protocollen, namelijk dat van 1970, heeft betrekking op de 
pedagogische inspectie van deze scholen en wijst die inspectie toe aan de pedagogische 
inspectie van de Franse taalrol. Deze inspectie wordt nu uitgeoefend door de pedagogische 
inspectie van de Franse Gemeenschap. Het tweede protocol, dat van 1973, herbevestigde dit 
uitgangspunt » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/5, p. 5). 
 

 B.24.1.  In haar memorie voert de Vlaamse Regering aan dat het akkoordprotocol van 1970, 

bij ontstentenis van de bij artikel 190 van de Grondwet vereiste bekendmaking, voor derden geen 

bindend karakter zou hebben. 
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 Artikel 190 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk 
bestuur is verbindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald ». 
 

 B.24.2.  Zoals reeds hiervoor is onderstreept, ook al is het akkoordprotocol van 1 juni 

1970 niet officieel bekendgemaakt, toch waren de verschillende betrokken overheden 

voldoende op de hoogte van de inhoud ervan om het als dusdanig toe te passen tot de 

inwerkingtreding van het bestreden decreet. 

 

 B.24.3.  Bij de grondwetsherziening van 1988, die aan de gemeenschappen de principiële 

bevoegdheid inzake onderwijs heeft overgedragen, is uitdrukkelijk verklaard : 

 

 « Ook daar [het geval van een school die in een faciliteitengemeente is gevestigd en 
onderwijs verstrekt in een andere taal dan die van het taalgebied] geldt de verandering de 
betrokken verantwoordelijke Minister, aangezien die voortaan een Gemeenschapsminister zal 
zijn; […]. 
 
 Aanvullend stelt de Vice-Eerste Minister en Minister van Institutionele Hervormingen (N) 
dat voor alle zonet aangehaalde gevallen de algemene regel als volgt kan worden omschreven : 
alles wat momenteel tot de bevoegdheid van de Minister van Onderwijs (N) behoort, zal naar de 
Vlaamse Gemeenschap en alles waarvoor de Minister van Onderwijs (F) bevoegd is, zal naar de 
Franse Gemeenschap worden overgeheveld » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 10/59b-456/4, 
p. 30). 
 

 Aangezien de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap respectievelijk de 

Nederlandstalige minister en de Franstalige minister van Nationale Opvoeding zijn 

opgevolgd, bindt het akkoordprotocol gesloten op 1 juni 1970 tussen de Franstalige en 

Nederlandstalige ministers van Nationale Opvoeding de Vlaamse Gemeenschap en de Franse 

Gemeenschap. 

 

 B.24.4.  De verbintenis vervat in het akkoordprotocol van 1 juni 1970 kan dus niet 

eenzijdig worden opgeheven door één van de partijen bij dat protocol, maar uitsluitend na 

instemming van beide partijen, overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5, eerste lid, in 

fine, van de bijzondere wet van 21 juli 1971. 

 

 B.25.  In haar memorie voert de Vlaamse Regering aan dat de « praktische 

uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs » beschermd bij artikel 5 van de bijzondere wet van 
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21 juli 1971 geen « bestaande garanties » zouden zijn in de zin van artikel 16bis van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980, in zoverre artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 

in strijd zou zijn met de verdeling van de bevoegdheden inzake onderwijs vervat in artikel 127 

van de Grondwet. 

 

 B.26.1.  Uit de parlementaire voorbereiding met betrekking tot de grondwetsherziening 

van 24 december 1970, alsook uit die met betrekking tot de aanneming van de bijzondere wet 

van 21 juli 1971, aangehaald in B.17 en B.18, blijkt dat artikel 5 van die bijzondere wet past 

in het kader van het akkoord dat heeft geleid tot de invoeging van een artikel 59bis in de 

Grondwet bij de grondwetsherziening van 24 december 1970. 

 

 B.26.2.  Bij de aanneming van artikel 59bis heeft de minister van Nationale Opvoeding 

(N) verklaard dat « de Regering haar verklaring van 18 februari [1970] bevestigt en de 

doelstellingen ervan zal verwezenlijken » (Hand., Senaat, nr. 66-67, 10 juni 1970, p. 1819), 

waarbij hij heeft gepreciseerd : 

 

 « Ten aanzien van de Franstalige scholen gevestigd in de Nederlandstalige gemeenten 
verlopen de administratieve betrekkingen met de gemeentebesturen en de centrale overheid in de 
administratieve taal van hun taalgebied, met andere woorden het Nederlands. Maar al wat 
betrekking heeft op het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, al wat de pedagogie betreft, 
valt onder de bevoegdheid van de Franstalige inspecteurs en van mijn Franstalige collega van 
Nationale Opvoeding » (ibid., p. 1819). 
 

 B.26.3.  Het behoud van de bestaande waarborgen inzake onderwijs ten behoeve van de 

Franstaligen van de randgemeenten vormde dus een element dat onlosmakelijk was verbonden 

met de bevoegdheidsoverdracht bij artikel 59bis van de Grondwet. 

 

 B.26.4.  Het verband tussen artikel 59bis van de Grondwet en het behoud van de 

waarborgen ten behoeve van de Franstaligen van de randgemeenten is in herinnering gebracht in 

de parlementaire voorbereiding van artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971. 

 

 Aan een lid dat meende dat het ontworpen artikel 5 in tegenspraak was met artikel 59bis van 

de Grondwet, heeft de minister van Communautaire Betrekkingen (N) geantwoord dat die 

bepaling « enkel punt 19 [overneemt] van de mededeling van de Eerste Minister dd. 18 februari 

1970 » en dat « het politiek akkoord dat daaruit is voortgevloeid, wordt geconcretiseerd in dit 

artikel » (Parl. St., Kamer, 1970-1971, nr. 1053/4, p. 5). 
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 Tijdens de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 21 juli 1971 is 

hieromtrent uiteengezet : 

 

 « De verklaring van de Eerste Minister van 18 februari 1970 voorzag erin dat die waarborg 
[de feitelijke situaties in cultuuraangelegenheden waarborgen] zou worden verleend in de wet tot 
regeling van de cultuurraden » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, p. 2431). 
 

 B.26.5.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft in het in B.18.5 vermelde 

advies en in haar advies over het wetsontwerp dat de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen is geworden, geoordeeld dat « men […] de grondwettigheid van 

artikel 5 van de wet van 21 juli 1971 [kon] aanvaarden, omdat deze bepaling - blijkens de 

verklaringen van de verslaggever van de senaatscommissie voor de grondwetsherziening - door 

de Grondwetgever als compromis-oplossing werd gewild » (Parl. St., Kamer, 1977-1978, 

nr. 461/25, p. 5; Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/40, p. 6). 

 

 B.27.1.  De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft in de voormelde adviezen, met 

verwijzing naar de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 21 juli 1971, 

eveneens « de principiële, uitsluitende bevoegdheid van de Cultuurraad van de Nederlandse 

Cultuurgemeenschap en het uitzonderlijke karakter van de in artikel 5 vervatte afwijking » 

benadrukt (Parl. St., Kamer, 1977-1978, nr. 461/25, p. 5; Parl. St., Senaat, 1979-1980, 

nr. 434/40, p. 6). Uit de door de afdeling wetgeving van de Raad van State aangehaalde 

parlementaire voorbereiding blijkt dat de bijzondere wetgever geen afbreuk heeft willen doen 

aan de principiële territoriale bevoegdheid van de toenmalige Cultuurraad voor de Nederlandse 

Cultuurgemeenschap in de rand- en taalgrensgemeenten.  

 

 In de Senaat heeft de verslaggever hieromtrent het volgende verklaard :  

 

 « Ik kan daar moeilijk een ander antwoord op geven dan u te zeggen dat deze tekst zoals hij 
nu voorligt het resultaat is van een overeenkomst die in de Commissie voor de Herziening van de 
Grondwet is bereikt.  
 
 Enerzijds hadden wij daar te maken met de noodzakelijkheid om ten aanzien van de zes 
randgemeenten de bevoegdheid vast te leggen van de Nederlandse Cultuurraad. Anderzijds heeft 
men echter bij ons erop aangedrongen – en wij hebben daar begrip voor getoond – om als het 
ware de verworven rechten van de bevolking ter plaatste te eerbiedigen. 
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 Daarom heeft uw commissie een lijst gevraagd aan de minister van Franse Cultuur, waarin 
vaststond wat nu op het ogenblik als faciliteiten wordt verleend. Men heeft geoordeeld dat het 
een billijke oplossing is als wij de verworven rechten handhaven. Dat is onze huidige tekst.  
 
 Het spreekt echter vanzelf dat tegenover een bevoegde nederlandstalige cultuurraad, men 
moeilijk in de optiek van dat compromis kan aanvaarden dat dan nog op een belangrijke wijze de 
faciliteiten worden uitgebreid. Immers dan zouden wij het verwijt oplopen dat wij niet 
consequent zijn geweest in de territoriale bevoegdheidsomschrijving van de nederlandstalige 
cultuurraad » (Hand., Senaat, nr. 84, 8 juli 1971, pp. 2404-2405). 
 

 Artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 preciseert zelf overigens dat het geldt 

« onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad ». 

 

 B.27.2.  Tijdens de parlementaire voorbereiding van artikel 59bis van de Grondwet heeft de 

minister van Nationale Opvoeding (N) overigens, in antwoord op een vraag over de territoriale 

bevoegdheid van de cultuurraden ten aanzien van de randgemeenten, gepreciseerd : 

 

 « Het is inderdaad de cultuurraad van een gemeenschap die bevoegd is voor de cultuur in 
dat landsgedeelte, maar in de verklaring van 18 februari [1970] werd duidelijk bepaald, niet 
dat de bevoegdheid van die cultuurraad zou worden gewijzigd, maar dat op basis van een 
reciprociteitsbeginsel er wel akkoorden kunnen worden gesloten tussen beide cultuurraden 
wat de gemeenten betreft waar een nederlandstalige minderheid is en de gemeenten waar er 
een franstalige minderheid is. Het is dus zeer duidelijk : de bevoegdheid blijft zoals wij het 
altijd hebben voorgesteld, Nederlandse Cultuurraad voor het nederlandstalig landsgedeelte, 
Franse Cultuurraad voor het franstalig landsgedeelte, maar met de mogelijkheid voor beide 
cultuurraden aanpassingsmodaliteiten te voorzien in de gemeenten waar er een minderheid is, 
nederlandstalig of franstalig, en dan op basis van een volstrekte reciprociteit » (Hand., Senaat, 
nrs. 66-67, 10 juni 1970, p. 1820). 
 

 B.28.1.  Uit de artikelen 127, § 1, eerste lid, 2°, en 127, § 2, van de Grondwet blijkt dat, 

behoudens de uitzonderingen waarin de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen 

in bestuurszaken voorziet, enkel de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is om regelend op te 

treden ten aanzien van het onderwijs georganiseerd in de randgemeenten, die in het 

Nederlandse taalgebied zijn gelegen. 

 

 B.28.2.  Uit de in B.27 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 5 van 

de bijzondere wet van 21 juli 1971 hieraan geen afbreuk heeft willen doen. Die bepaling 

beoogt immers niet de Franse Gemeenschap een normatieve bevoegdheid te verlenen inzake 

het onderwijs in de betrokken gemeenten, maar de feitelijke situatie, zoals die bestond op 

31 december 1970, te behouden (Parl. St., Senaat, 1970-1971, nr. 497, p. 9, en Hand., Senaat, 
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nr. 84, 8 juli 1971, p. 2405). Ze houdt in dat wanneer de Vlaamse Gemeenschap, in het kader 

van de uitoefening van haar normatieve bevoegdheid, « de praktische uitvoeringsmaatregelen 

inzake onderwijs die de Ministers van Nationale Opvoeding tot 31 december 1970 in 

onderlinge overeenstemming hebben genomen ten behoeve van de inwoners van de zes 

randgemeenten », wenst te wijzigen, de instemming van het Parlement van de Franse 

Gemeenschap is vereist.  

 

 B.29.  Uit hetgeen voorafgaat vloeit voort dat artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 

1971 artikel 127 van de Grondwet niet schendt. 

 

 B.30.1.  Daarnaast kan artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971, anders dan de 

Vlaamse Regering in haar memorie aanvoert en anders dan in de parlementaire voorbereiding 

van het bestreden decreet werd geopperd (Parl. St., Vlaams Parlement, 2006-2007, nr. 1163/1, 

pp. 27-35), niet worden geacht impliciet te zijn opgeheven door de grondwetsherziening van 

15 juli 1988. 

 

 B.30.2.  In de parlementaire voorbereiding van de grondwetsherziening van 1988 werd 

bevestigd dat de materiële uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenschappen inzake 

onderwijs de regeling in artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 niet in het geding 

bracht (Hand., Kamer, B.Z. 1988, nrs. 27-28, 7 juli 1988, p. 935). 

 

 

 Wat de bestreden bepalingen betreft 

 

 B.31.  In zoverre het bepaalt dat de betrokken scholen « de controle aanvaarden en mogelijk 

maken door de onderwijsinspectie georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap », is artikel 2, 

tweede lid, 2°, van het bestreden decreet niet verenigbaar met artikel 5 van de bijzondere wet van 

21 juli 1971 en met artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zodat het middel 

afgeleid uit de schending van die bepalingen gegrond is. 

 

 Behoudens de in artikel 5, eerste lid, laatste zin, van de bijzondere wet van 21 juli 1971 

bedoelde instemming, dienen de betrokken scholen derhalve te worden geïnspecteerd door 

inspecteurs van de Franse Gemeenschap. 
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 B.32.  De « praktische uitvoeringsmaatregelen » waarvan sprake in artikel 5 van de 

bijzondere wet van 21 juli 1971 hebben alleen betrekking op het pedagogisch toezicht, met 

uitsluiting van de andere controles waaraan de betrokken scholen zijn onderworpen. Voor alles 

wat hun organisatie en hun administratie betreft, vallen die scholen onder de normatieve 

bepalingen en de administratieve controles van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 B.33.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, zou het voormelde 

artikel 5 van de bijzondere wet van 21 juli 1971 niet kunnen impliceren dat het territoriale 

toepassingsgebied van de decreten van de Franse Gemeenschap inzake onderwijsinspectie, 

leerplannen, doelstellingen en pedagogische bepalingen, kan worden uitgebreid tot de voormelde 

scholen en afdelingen, noch dat die decreten als dusdanig op hen van toepassing zijn. 

 

 B.34.1.  Zoals eraan is herinnerd in B.28 en B.29, kan artikel 5 van de bijzondere wet van 

21 juli 1971 niet afwijken van artikel 127, § 2, van de Grondwet, dat het territoriale 

toepassingsgebied van de onderwijsdecreten bepaalt, en beoogt het zulks overigens niet. 

 

 Op grond van die laatste bepaling komt het aan de Vlaamse Gemeenschap toe de 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen, alsook de voorschriften inzake leerlingenbegeleiding vast te 

stellen, en de leerplannen goed te keuren voor het onderwijs in het Nederlandse taalgebied, 

waartoe ook de voormelde scholen behoren. 

 

 B.34.2.  Daarbij dient evenwel rekening te worden gehouden met het bijzondere karakter 

van de scholen in kwestie, en met name met het feit dat zij, overeenkomstig artikel 6 van de wet 

van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en artikel 7 van de wet van 2 augustus 

1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, onderwijs in het Frans verstrekken, dat de 

inspectie geschiedt door inspecteurs van de Franse Gemeenschap, die luidens het in B.23.1 

vermelde protocol van 24 mei 1973 hun verslagen met een vertaling moeten overzenden aan de 

Vlaamse administratie, en dat een aanzienlijk aantal leerlingen van de Franstalige basisscholen 

zich nadien inschrijven in Franstalige secundaire scholen. 
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 B.35.1.  Ofschoon uit het bestreden decreet voortvloeit dat de voormelde scholen in beginsel 

de door het Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen dienen te 

implementeren, dient te worden opgemerkt dat het bestreden artikel 2, tweede lid, 1°, 

uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorziet om een afwijking te vragen. 

 

 B.35.2.  Luidens artikel 44bis, § 1, van het decreet van 25 februari 1997 kan een 

schoolbestuur een afwijkingsaanvraag indienen bij de Vlaamse Regering, waarbij het 

schoolbestuur vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen dient voor te stellen. In het 

kader van hun aanvraag om te mogen afwijken van de door het Vlaams Parlement vastgestelde 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen, kunnen de schoolbesturen van de voormelde scholen vragen 

de algemene en bijzondere ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgesteld door de Franse 

Gemeenschap toe te passen. 

 

 B.35.3.  Het voormelde artikel 44bis, § 2, bepaalt dat de Vlaamse Regering beoordeelt of de 

vervangende ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen in hun geheel gelijkwaardig zijn met die 

welke overeenkomstig artikel 44 van hetzelfde decreet werden vastgelegd en toelaten 

gelijkwaardige studiebewijzen en diploma’s uit te reiken. 

 

 B.35.4.  Rekening houdend met de erkenning door de Vlaamse Gemeenschap van de 

gelijkwaardigheid van de studiebewijzen en diploma’s van de Franse Gemeenschap, en rekening 

houdend met het in B.34.2 vermelde bijzondere karakter van de scholen in kwestie, dient het 

bestreden artikel 2, tweede lid, 1°, aldus te worden geïnterpreteerd dat wanneer een 

schoolbestuur van één van de voormelde scholen een afwijking zou vragen van de door het 

Vlaams Parlement vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen, en als vervangende 

ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen de algemene en bijzondere ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen vastgesteld door de Franse Gemeenschap zou voorstellen, de Vlaamse Regering de 

goedkeuring van die afwijking niet kan weigeren. 

 

 B.36.  Luidens het bestreden artikel 2, tweede lid, 3°, dient de Vlaamse Regering de 

leerplannen van de voormelde scholen goed te keuren. Uit artikel 45, § 1, van het decreet van 

25 februari 1997 vloeit voort dat een leerplan de door de Vlaamse Regering opgelegde of 

gelijkwaardig verklaarde ontwikkelingsdoelen en eindtermen in acht dient te nemen.
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Deze moet bijgevolg, op advies van de inspectie van de Franse Gemeenschap, het leerplan 

goedkeuren dat haar is voorgelegd door een school die de in B.35.4 vermelde afwijking heeft 

verkregen. 

 

 B.37.   Luidens artikel 44bis, § 3, van het decreet van 25 februari 1997 « [dient] het 

schoolbestuur […] uiterlijk op 1 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar 

waarin de vervangende ontwikkelingsdoelen/eindtermen zullen gelden, een afwijkingsaanvraag 

in ». De Regering beslist « uiterlijk op 31 december van het voorafgaande schooljaar », legt haar 

besluit binnen zes maanden ter bekrachtiging voor aan het Parlement en, indien dat laatste dat 

besluit niet bekrachtigt, « houdt het op rechtskracht te hebben ». 

 

 Luidens artikel 45, § 2, van het voormelde decreet, worden de leerplannen op advies van de 

pedagogische inspectie door de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

 

 B.38.1.  De niet-naleving van de verplichting van een school inzake de 

ontwikkelingdoelen en eindtermen en inzake het leerplan kan ertoe leiden, enerzijds, dat de 

erkenning van die school wordt opgeheven en, anderzijds, dat de financiering of de 

subsidiëring van die school geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden. 

 

 B.38.2.  De schoolbesturen van de Franstalige scholen in de randgemeenten moeten 

evenwel over de nodige tijd beschikken om, voor zover zij van oordeel zijn dat de door de 

Vlaamse Gemeenschap vastgestelde ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen onvoldoende 

ruimte laten voor hun eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen en/of ermee 

onverzoenbaar zijn, vóór de inwerkingtreding van het bestreden decreet een 

afwijkingsaanvraag in te dienen en de leerplannen ter goedkeuring voor te leggen. 

 

 B.39.1.  Luidens artikel 143, § 1, van de Grondwet, nemen de federale Staat, de 

gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de 

uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, de federale loyauteit in acht. 

 

 Het beginsel van de federale loyauteit houdt blijkens de parlementaire voorbereiding van 

die grondwetsbepaling voor de federale overheid en voor de deelgebieden de verplichting in
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om, wanneer zij hun bevoegdheden uitoefenen, het evenwicht van de federale constructie in 

haar geheel niet te verstoren; het betreft meer dan het loutere uitoefenen van bevoegdheden : 

het geeft aan in welke geest dat moet geschieden (Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-

29/2). 

 

 B.39.2.  Het zou niet bestaanbaar zijn met het voormelde beginsel van de federale 

loyauteit, indien de Vlaamse Regering de erkenning zou opheffen of de financiering of de 

subsidiëring zou inhouden van een Franstalige school in een randgemeente die een 

afwijkingsaanvraag heeft ingediend of haar leerplan ter goedkeuring heeft voorgelegd, en dit 

zolang de Vlaamse Regering die afwijkingsaanvraag niet heeft aanvaard en het leerplan niet 

heeft goedgekeurd, en zolang het Vlaams Parlement de beslissing van de Vlaamse Regering 

over de afwijkingsaanvragen niet heeft bekrachtigd. 

 

 B.39.3.  Bij ontstentenis van een overgangsbepaling die de Franstalige scholen in de 

randgemeenten zou toelaten om, met inachtneming van de federale loyauteit, de in B.35.4 

vermelde afwijking te verkrijgen alsook de in B.36 vermelde goedkeuring van de leerplannen, 

dienen de bestreden bepalingen, vermeld in het eerste streepje, b), van het beschikkend 

gedeelte, doch enkel in de daarin aangegeven mate, te worden vernietigd. 

 

 B.40.  Luidens het bestreden artikel 2, tweede lid, 4°, moeten de schoolbesturen van de 

scholen een beleidscontract of beleidsplan hebben met een Vlaams centrum voor 

leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd krachtens het decreet van 1 december 1998 

betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 

 

 Volgens artikel 41 van dat decreet kan een centrum voor leerlingenbegeleiding slechts 

worden gefinancierd of gesubsidieerd indien het « de bepalingen naleeft met betrekking tot de 

onderwijstaal en taalkennis van het personeel zoals bepaald in de wet van 30 juli 1963 houdende 

taalregeling in het onderwijs en in de wet van [2] augustus 1963 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken ». 

 

 Bijgevolg kan de verplichting bepaald in artikel 2, tweede lid, 4°, om een beleidscontract of 

een beleidsplan te sluiten met een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd 

centrum voor leerlingenbegeleiding slechts worden opgelegd indien de
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Vlaamse Regering in het werkingsgebied van de betrokken scholen een centrum voor 

leerlingenbegeleiding financiert, waarvan het personeel het bewijs heeft geleverd van een 

grondige kennis van de onderwijstaal van de instelling, te dezen het Frans. 

 

 B.41.  De verplichting om een beleidscontract of een beleidsplan te sluiten, heeft betrekking 

op de verplichte taken van de centra voor leerlingenbegeleiding, namelijk hun medewerking 

« aan de organisatie en de uitvoering van algemene en gerichte consulten, de profylactische 

maatregelen en het vaccinatiebeleid en aan de begeleidingsinitiatieven van het centrum inzake 

leerplichtcontrole » (artikel 32 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor 

leerlingenbegeleiding). Voor andere diensten, zoals die in verband met de psychologie of de 

logopedie, staat het de schoolbesturen van de scholen vrij een contract te sluiten met een 

Franstalige dienst (zie in die zin de verklaring van de minister van Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap van 1 december 2009, Parl. St., Parlement van de Franse Gemeenschap, 

2009-2010, CRIc, nr. 34-Educ. 6, pp. 5 en 12). 

 

 B.42.  De maatregel waarin artikel 2, tweede lid, 4°, van het bestreden decreet voorziet, in 

de daaraan te geven interpretatie, zoals vermeld in B.40 en B.41, is niet van dien aard dat hij 

afbreuk doet aan waarborgen die zouden hebben bestaan op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zodat, ten aanzien 

van die maatregel, het middel afgeleid uit de schending van dat artikel 16bis niet gegrond is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  vernietigt, in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende 

interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs 

van 25 februari 1997 », in zoverre zij van toepassing zijn op de Franstalige scholen en de 

afdelingen ervan in de zes randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de gecoördineerde wetten van 

18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken : 

 

 a)  artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar artikel 62, § 1, 7°, van het decreet 

basisonderwijs van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 2°; 

 

 b)  artikel 2, eerste lid, in zoverre het verwijst naar de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 9°, van 

het voormelde decreet van 25 februari 1997, alsmede artikel 2, tweede lid, 1° en 3°, doch enkel 

in zoverre die bepalingen niet voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de schoolbesturen 

van de Franstalige scholen in de randgemeenten een afwijking van de ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen en de goedkeuring van hun leerplannen kunnen verkrijgen; 

 

 -  verwerpt de beroepen voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in 

B.40 en B.41. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4889 

 
 

Arrest nr. 125/2010 
van 28 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 29 juni 1964 

betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, gesteld door de Correctionele 

Rechtbank te Hasselt. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters 

J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door 

de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 3 maart 2010 in zake het openbaar ministerie en Johny Blokken, 
burgerlijke partij, tegen Ingo Iven, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 9 maart 2010, heeft de Correctionele Rechtbank te Hasselt de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 2004 [lees : 29 juni 1964] betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie, zoals gewijzigd, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in de lezing dat de beklaagde die op de datum van de ter beoordeling voorliggende 
feiten nog geen veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
opliep, doch die wel dergelijke veroordeling heeft op het ogenblik van de beoordeling van 
deze feiten door de rechtbank, niet meer in aanmerking komt voor uitstel van 
tenuitvoerlegging op grond van artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 2004 [lees : 29 juni 
1964] betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, terwijl de beklaagde die op de 
datum van de ter beoordeling voorliggende feiten nog geen veroordeling tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden opliep, die op het ogenblik van de 
beoordeling van deze feiten door de rechtbank evenmin dergelijke veroordeling heeft, doch 
die op dat ogenblik reeds feiten gepleegd heeft die nadien aanleiding geven tot een 
veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden wel nog in 
aanmerking zou komen voor uitstel van tenuitvoerlegging, rekening houdende met het feit dat 
alsdan de mogelijkheid om uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen bepaald wordt door de 
snelheid waarmee de feiten worden beoordeeld en de vooruitgang van de procedure ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. A. Poppe loco Mr. E. Jacubowitz, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag 
uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Ingo Iven heeft verzet aangetekend tegen een verstekvonnis van 4 februari 2009 waarbij hij werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden en een geldboete wegens opzettelijke slagen en 
verwondingen toegebracht aan Johny Blokken op 17 juli 2005 en aan Elke Houbrigts op 23 september 2005. 
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 De beklaagde betwist niet meer de feiten ten aanzien van Johny Blokken maar wel die ten aanzien van Elke 
Houbrigts. Hij verzoekt om een straf met uitstel van tenuitvoerlegging met toepassing van artikel 8, § 1, van de 
wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, krachtens hetwelk de rechtbanken 
een uitstel kunnen verlenen voor werkstraffen of straffen van niet meer dan vijf jaar indien de veroordeelde nog 
niet is veroordeeld tot een criminele straf of tot een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden. 
 
 De Rechtbank stelt vast dat de beklaagde bij vonnis van 13 november 2006 werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van vier jaar met uitstel voor dertig maanden en een geldboete, voor andere feiten die dateren 
van na de door haar te beoordelen feiten. 
 
 De Rechtbank doet opmerken dat bij een letterlijke lezing van artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 de 
beoordeling of een uitstel mogelijk is, geschiedt op het tijdstip waarop de rechter zijn oordeel velt en niet op het 
tijdstip waarop de feiten werden gepleegd, en dat de mogelijkheid tot uitstel dus afhankelijk is van de snelheid 
van de procedure. Nu de beklaagde inmiddels is veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan twaalf 
maanden, ook al dateren de feiten die tot die veroordeling aanleiding waren van na de thans te beoordelen feiten, 
rijst volgens de beklaagde en de Rechtbank de vraag of artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 in die 
letterlijke lezing niet in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en stelt de Rechtbank de hiervoor 
geciteerde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad, die als enige een memorie heeft ingediend, stelt dat in deze zaak de vergelijking 
wordt gemaakt tussen twee categorieën van personen : 
 
 -  enerzijds, die beklaagden die, zoals te dezen, bepaalde feiten hebben gepleegd en daarna zijn veroordeeld 
tot een straf die tot gevolg heeft dat zij door de wet worden uitgesloten om in aanmerking te komen voor het 
uitstel van tenuitvoerlegging in de zin van artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964; 
 
 -  anderzijds, de beklaagden die dezelfde feiten hebben gepleegd maar nog niet het voorwerp hebben 
uitgemaakt van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling met als gevolg dat zij wel nog in aanmerking 
komen voor de gunstmaatregel waarin artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 voorziet. 
 
 De Ministerraad acht die categorieën van rechtsonderhorigen voldoende vergelijkbaar, onder een 
voorbehoud dat later (A.5) wordt uiteengezet. 
 
 A.2.  De Ministerraad is van mening dat er te dezen een objectief criterium van onderscheid is, namelijk het 
feit dat er nog geen in kracht van gewijsde gegane veroordeling voor een criminele straf of een gevangenisstraf 
voor twaalf maanden of meer werd uitgesproken ten aanzien van de betrokkene op het ogenblik van de 
veroordeling voor de nieuwe feiten. 
 
 A.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 29 juni 1964 maakt de Ministerraad op dat het 
uitstel van tenuitvoerlegging een gunstmaatregel is die wordt toegekend indien het loutere dreigen met de 
uitvoering van een opgelegde straf voldoende blijkt te zijn om recidive te vermijden en om de verbetering van de 
veroordeelde te bewerkstelligen. 
 
 A.4.  De Ministerraad bespreekt vervolgens de gevolgen van het verschil in behandeling. 
 
 Hij doet opmerken dat de toetsing van de billijkheid van de gevolgen dient te gebeuren in het licht van het 
feit dat het te dezen gaat over gunstmaatregelen die kunnen worden toegekend aan personen die schuldig zijn 
bevonden aan het begaan van misdrijven. 
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 Het zou tegen de geest van de wet ingaan dat de gunst van een uitstel, die een uitzonderlijke maatregel is 
waarvan de rechter gebruik kan maken, nog zou worden toegekend aan personen die werden veroordeeld tot een 
criminele straf of een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, ook al was de eerste veroordeling in kracht 
van gewijsde gegaan nadat de beoogde feiten werden gepleegd. 
 
 Overigens wordt, ook wat de opschorting van een veroordeling betreft, rekening gehouden met 
veroordelingen die werden opgelopen nadat de feiten werden gepleegd. Ook hier dient rekening te worden 
gehouden met alle reeds uitgesproken veroordelingen en dus ook met die welke werden uitgesproken na de 
feiten waarvoor de beklaagde wordt vervolgd. 
 
 Zelfs indien de voorwaarden vooropgesteld door artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 zouden zijn 
vervuld (namelijk het nog niet hebben ondergaan van een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan twaalf maanden), dan nog rust er geen enkele verplichting op de rechter om een gunstmaatregel in een 
bepaalde zaak toe te kennen. 
 
 Wanneer de rechter uitstel verleent, dient hij in het vonnis uiteen te zetten dat hij een afweging heeft 
gemaakt tussen, enerzijds, de zwaarwichtigheid van de feiten en de persoonlijkheid van de dader en, anderzijds, 
de nadelige effecten die de effectieve uitvoering van de straf zal hebben op de resocialisering en de reclassering 
van de veroordeelde. 
 
 De beklaagde kan hierbij niet rechtsgeldig aanvoeren dat de rechter geen rekening mag houden met de door 
hem opgelopen veroordelingen die dateren van vóór of na de feiten. 
 
 De rechter zal de gunstmaatregelen hoe dan ook maar toekennen als hij van oordeel is dat de beklaagde 
nefaste gevolgen zal moeten ondergaan die niet in verhouding staan met de aard van zijn strafbare handeling, 
nadat hij alle feitelijke omstandigheden heeft onderzocht. 
 
 A.5.  Volgens de Ministerraad kan er geen sprake zijn van een discriminatie ten aanzien van personen die 
ook al andere strafbare feiten hebben gepleegd, maar die daarvoor nog niet werden veroordeeld. Bij gebrek aan 
een definitieve veroordeling kunnen die feiten, gelet op het vermoeden van onschuld, immers niet als vaststaand 
worden beschouwd. Minstens kan er niet worden geoordeeld dat die personen reeds een misdrijf hebben 
gepleegd. Het vermoeden van onschuld maakt hier iedere vergelijking onmogelijk. 
 
 Daarnaast is het zo dat de gevolgen voorvloeiend uit het feit dat de rechter geen rekening zou kunnen 
houden met veroordelingen die zijn uitgesproken nadat de feiten werden gepleegd, nefast zouden zijn wegens het 
mogelijke gevaar dat zij kunnen vormen voor de maatschappij. De wetgever heeft dan ook, gebruik makend van 
zijn discretionaire bevoegdheid, ervoor gekozen dat rekening dient te worden gehouden met alle veroordelingen 
die in kracht van gewijsde zijn gegaan vóór de uitspraak in de desbetreffende zaak. 
 
 De Ministerraad refereert ten slotte aan het arrest nr. 2/98 van 14 januari 1998 en besluit dat er te dezen 
geen schending kan zijn van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet van artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 

opschorting, het uitstel en de probatie, zoals gewijzigd bij wet van 17 april 2002, dat bepaalt : 

 
 « Indien de veroordeelde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, kunnen de vonnisgerechten, wanneer zij 
tot een werkstraf of een of meer straffen van niet meer dan vijf jaar veroordelen, bij een met 
redenen omklede beslissing gelasten dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het 
arrest, hetzij van de hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte ervan, 
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wordt uitgesteld. De beslissing waarbij het uitstel en, in voorkomend geval, de probatie wordt 
toegestaan of geweigerd, moet met redenen omkleed zijn overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering ». 
 

 B.2.  Met het uitstel van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke veroordelingen, geheel 

of gedeeltelijk, laat de wetgever de rechter toe om de straf die hij wil opleggen, te 

differentiëren, rekening houdend met de persoonlijkheid van de dader en zijn verleden, de 

aard van de feiten, de kans dat de dader zou hervallen en de mogelijk desocialiserende 

gevolgen van een tenuitvoerlegging. Het uitstel laat inzonderheid verhopen dat de dader niet 

zal recidiveren omdat hij anders het risico loopt dat het uitstel zou worden herroepen. 

 

 De rechter is niet verplicht om een uitstel van tenuitvoerlegging van de straf toe te staan, 

maar dient zijn beslissing daartoe te motiveren overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 

van het Wetboek van strafvordering. 

 

 B.3.  Een van de wettelijke vereisten voor het verlenen van uitstel van de 

tenuitvoerlegging is dat de veroordeelde nog niet mag zijn veroordeeld tot een criminele straf 

of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden. De prejudiciële vraag heeft 

betrekking op die voorwaarde. 

 

 B.4.  Nu de beklaagde in de zaak voor de verwijzende rechter inmiddels voor andere 

feiten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar met uitstel voor dertig maanden, 

stelt de verwijzende rechter vast dat de beklaagde niet meer in aanmerking komt voor een 

nieuw uitstel, doordat de rechter zich bij een letterlijke lezing van artikel 8, § 1, eerste lid, van 

de wet van 29 juni 1964 moet plaatsen op het tijdstip van zijn beoordeling en niet op het 

tijdstip van de feiten om te oordelen over het verlenen van uitstel. De eerdere veroordeling 

heeft echter betrekking op feiten die dateren van na de feiten die voor de verwijzende rechter 

ter beoordeling staan. 

 

 De rechter vraagt of het discriminerend is dat een beklaagde die op het tijdstip van de te 

beoordelen feiten nog geen veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf 

maanden opliep maar die op het tijdstip van de beoordeling van die feiten door de rechter 

inmiddels wel een dergelijke veroordeling opliep voor andere feiten, niet meer in aanmerking 

komt voor een uitstel van strafuitvoering, terwijl een beklaagde die op het tijdstip van de te 

beoordelen feiten nog geen veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf 
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maanden opliep en die op het tijdstip van de beoordeling van die feiten geen dergelijke 

veroordeling heeft - ook al heeft hij op dat ogenblik reeds feiten gepleegd die nadien 

aanleiding gaven tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden - wel nog in 

aanmerking kan komen voor een uitstel. De rechter doet opmerken dat de mogelijkheid om 

uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen alsdan wordt bepaald door de snelheid waarmee de 

verschillende feiten worden beoordeeld. 

 

 B.5.  Het Hof antwoordt op de prejudiciële vraag in de interpretatie die de verwijzende 

rechter geeft aan de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.6.1.  Hoewel de wetgever ervoor heeft geopteerd om, met het verlenen van een uitstel 

van tenuitvoerlegging van de straf, aan de rechter de mogelijkheid te bieden om de bestraffing 

te individualiseren, heeft hij die mogelijkheid niettemin uitgesloten voor personen die reeds 

zijn veroordeeld tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf 

maanden. 

 

 B.6.2.  Het bestaan van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling tot een criminele 

straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden op het tijdstip van de 

beoordeling door de rechter van de feiten waarvoor een uitstel van tenuitvoerlegging van de 

straf wordt overwogen, is een criterium dat adequaat is om het beoogde doel te bereiken. Het 

is immers pertinent om toch nog uitstel mogelijk te maken voor bepaalde feiten wanneer voor 

andere feiten niet bij een in kracht van gewijsde gegane veroordeling vaststaat dat de 

betrokkene ze heeft gepleegd en dat hij daarvoor tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden moet worden veroordeeld. 

 

 B.6.3.  Het is juist – zoals de verwijzende rechter doet opmerken – dat de mogelijkheid 

van een uitstel wordt uitgesloten wanneer er inmiddels reeds een veroordeling is tot een 

criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, zelfs wanneer 

die veroordeling, zoals te dezen, berust op feiten van na die waarover hij dient te oordelen. 

 

 Aan de doelstelling van de wetgever om personen met een zwaar gerechtelijk verleden uit 

te sluiten van het voordeel van het uitstel, zou evenwel afbreuk worden gedaan indien de 

strafrechter geen rekening zou kunnen houden met een veroordeling voor andere feiten, enkel 

omdat die dateren van na de feiten waarover hij nog uitspraak moet doen. In zoverre de 
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mogelijkheid van uitstel ertoe strekt het risico van recidive te beperken, is het bereiken van 

die doelstelling des te onwaarschijnlijker indien de dader zich inmiddels schuldig blijkt te 

hebben gemaakt aan andere feiten, waarvoor hij reeds een veroordeling tot een criminele straf 

of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden heeft opgelopen. 

 

 De wetgever heeft de maatregel niettemin verzacht voor zover de verschillende feiten 

deel zouden uitmaken van eenzelfde misdadig opzet : het tweede lid van artikel 8, § 1, van de 

wet van 29 juni 1964, ingevoegd bij wet van 11 juli 1994, bepaalt immers : 

 
 « Nochtans, wanneer artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek wordt toegepast, 
vormen de vroegere straffen uitgesproken voor feiten die voortvloeien uit hetzelfde misdadige 
opzet, geen beletsel voor het toekennen van een uitstel ». 
 

 Ten slotte is het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf een maatregel die de rechter 

kan doch niet moet nemen, en die vooral ertoe strekt de dader te ontraden nieuwe inbreuken te 

plegen. De dader kan des te minder verwachten een uitstel te kunnen genieten naarmate de 

feiten waarover de rechter nog dient te oordelen, zijn gevolgd door nieuwe feiten waarvoor 

reeds een in kracht van gewijsde gegane veroordeling is uitgesproken. 

 

 Hieruit volgt dat het niet zonder redelijke verantwoording is dat de wetgever de 

mogelijkheid om uitstel te verlenen heeft uitgesloten voor personen die op het tijdstip van de 

beoordeling van een strafzaak reeds zijn veroordeeld tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, ook al dateren de nog te beoordelen 

feiten van vóór die welke waarop die veroordeling betrekking heeft.  

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 

uitstel en de probatie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4893 

 
 

Arrest nr. 126/2010 
van 28 oktober 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 23 februari 2010 in zake B.F. tegen H.B., waarvan de expeditie ter griffie 
van het Hof is ingekomen op 11 maart 2010, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 
de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1278, tweede lid Ger. W., in de mate het zo wordt toegepast dat de 
patrimoniale gevolgen van de echtscheiding ten aanzien van de echtgenoten terugwerken tot 
op de dag waarop de eerste echtscheidingsvordering is ingesteld wanneer er meer dan een 
vordering is, ongeacht of zij werd toegewezen of niet, en ongeacht of er zich tussen de 
echtgenoten na de inleiding van de eerste eis tot echtscheiding al dan niet een verzoening 
heeft voorgedaan in de zin van artikel 1284 Ger. W., zoals dit gold tot aan de 
inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 tot hervorming van de 
echtscheidingsprocedure, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de patrimoniale 
gevolgen van de echtscheiding tussen de partijen volgens die interpretatie 
noodzakelijkerwijze zouden worden vastgesteld op de datum van de eerste 
echtscheidingsvordering voor alle echtgenoten, terwijl de enen hebben besloten zich te 
verzoenen en derhalve ook een patrimoniale solidariteit te laten herleven, terwijl de anderen 
een verzoening en een hervatting van de vermogensrechtelijke samenwerking hebben 
uitgesloten met de bedoeling zich te onttrekken aan de regels van het primaire stelsel ? ». 
 
 
 H.B. en de Ministerraad hebben ieder een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Joncheere loco Mr. M. De Roo-Neven, advocaten bij de balie te Hasselt, voor 
H.B.; 
 
 .  Mr. F. Vandevoorde loco Mr. J. Bourtembourg en Mr. F. Belleflamme, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 19 december 2003 stelde H.B. een vordering tot echtscheiding in op basis van het vroegere artikel 229 
van het Burgerlijk Wetboek. Die vordering werd door de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt gegrond 
verklaard bij vonnis van 3 februari 2004, bij verstek gewezen ten aanzien van B.F., die er op 21 april 2004 verzet 
tegen aantekende en daarbij een tegeneis tot echtscheiding inleidde op grond van het vroegere artikel 231 van het 
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Burgerlijk Wetboek. In de maand mei van 2004 hernamen de echtgenoten echter hun samenleven in de echtelijke 
woning. Tijdens die periode van samenleven verkochten zij het appartement dat aan de huwelijksgemeenschap 
toebehoorde. De partijen zijn het niet eens over het einde van die periode van samenleven. 
 
 Op 14 december 2005 legde B.F. conclusies neer ter griffie waarin zij een aanvullende tegeneis tot 
echtscheiding inleidde. Bij conclusies van 9 augustus 2006 werd door H.B. een aanvullende hoofdeis tot 
echtscheiding ingeleid. Bij vonnis van 5 juni 2007 werd het verzet van B.F. ontvankelijk en deels gegrond 
verklaard. De oorspronkelijke hoofdeis tot echtscheiding van H.B. werd om reden van verzoening vervallen 
verklaard. De aanvullende hoofdeis tot echtscheiding werd ontvankelijk en gegrond verklaard. De 
oorspronkelijke en de aanvullende tegeneisen werden verwezen naar de bijzondere rol. Volgens de Rechtbank 
verwierf het echtscheidingsvonnis kracht van gewijsde op 21 juli 2007. 
 
 Naar aanleiding van de boedelverdeling ontstond een geschil tussen de ex-echtgenoten over de datum 
waarop de echtscheiding tussen hen, wat hun goederen betreft, geacht wordt terug te werken. Volgens B.F. is die 
datum 19 december 2003 (datum waarop H.B. zijn oorspronkelijke vordering tot echtscheiding heeft ingeleid); 
volgens H.B. is die datum 9 augustus 2006 (datum waarop hij een aanvullende hoofdeis tot echtscheiding heeft 
ingeleid). Op 22 oktober 2008 stelde de notaris een proces-verbaal van tussengeschil op om de Rechtbank die 
rechtsvraag te laten beslechten. 
 
 De Rechtbank stelt vast dat krachtens artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek het vonnis of 
arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, wat de goederen van de echtgenoten betreft, terugwerkt tot op de 
dag waarop de vordering tot echtscheiding is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag 
waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet. Zij verwijst naar een arrest van het Hof van 
Cassatie van 24 februari 2005 waarin werd geoordeeld dat een arrest dat de herleving van de solidariteitsband tussen 
de echtgenoten na het instellen van een eerste echtscheidingsvordering vaststelt, en op die grond de gevolgen van de 
echtscheiding tussen de echtgenoten, wat hun goederen betreft, laat terugwerken tot de tweede 
echtscheidingsvordering, artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt. Het Hof van Cassatie zou 
in dat arrest eveneens hebben geoordeeld dat er sprake is van meer dan één vordering in de zin van artikel 1278, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek wanneer twee vorderingen tot echtscheiding tegelijkertijd bestaan. 
 
 De Rechtbank stelt vervolgens vast dat in de voorliggende zaak wel degelijk twee echtscheidingsvorderingen 
tegelijkertijd bestonden. Op het ogenblik dat de Rechtbank in haar vonnis van 5 juni 2007 de echtscheiding tussen de 
partijen uitsprak op de aanvullende hoofdeis tot echtscheiding, diende immers ook de oorspronkelijke hoofdeis tot 
echtscheiding nog door de Rechtbank te worden beoordeeld. Ofschoon in dat vonnis de oorspronkelijke hoofdeis tot 
echtscheiding vervallen werd verklaard wegens verzoening, waren beide echtscheidingsvorderingen volgens de 
Rechtbank wel degelijk tegelijkertijd aanhangig. 
 
 De Rechtbank verwijst vervolgens naar het arrest nr. 61/2009 van het Hof, waarin werd geoordeeld dat 
artikel 1278, tweede lid, in de interpretatie die het Hof van Cassatie in zijn arrest van 24 februari 2005 eraan heeft 
gegeven, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, maar stelt daarbij vast dat het Hof heeft 
beklemtoond dat de toetsing van de in het geding zijnde bepaling werd beperkt tot de hypothese van twee 
echtgenoten die zich niet met elkaar hebben verzoend in de zin van het vroegere artikel 1284 van het Gerechtelijk 
Wetboek, maar wel het samenleven hebben hervat. Vermits de Rechtbank van oordeel is dat er te dezen wel sprake is 
van een verzoening in de zin van het vroegere artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek, acht zij het nodig de 
bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De Ministerraad wijst erop dat artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek aanleiding 
heeft gegeven tot onenigheid in de rechtspraak. 
 
 Hij verwijst daarbij naar een arrest van 11 juni 2002 van het Hof van Beroep te Luik, waarin werd 
geoordeeld dat het omwille van de billijkheid noodzakelijk was rekening te houden met een hervatting van de 
patrimoniale samenwerking na de indiening van een eerste vordering tot echtscheiding, en dat het 
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echtscheidingvonnis ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, bijgevolg slechts kan 
terugwerken tot de dag waarop de na die hervatting van de patrimoniale samenwerking ingediende vordering tot 
echtscheiding werd ingesteld. Dit arrest werd evenwel door het Hof van Cassatie verbroken in een arrest van 
24 februari 2005, waarin werd geoordeeld dat het Hof van Beroep te Luik, door rekening te houden met de 
hervatting van de samenwoning, aan artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek een voorwaarde had 
toegevoegd welke die bepaling niet bevat, zodat die wetsbepaling was geschonden. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad verwijst vervolgens naar een arrest van 14 mei 2008, waarmee het Hof van Beroep 
te Luik aan het Grondwettelijk Hof de vraag heeft gesteld of artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. In het arrest nr. 61/2009 van 25 maart 2009 heeft het Hof geantwoord dat de in het geding zijnde 
bepaling enkel tot doel heeft de rechtszekerheid van de gewezen echtgenoten te verzekeren, op grond van de 
overweging, die niet zonder redelijke verantwoording is, dat wanneer een echtscheidingsprocedure is 
toegewezen, het op de dag van het instellen van de oorspronkelijke vordering is dat de « verdachte periode » 
vanuit patrimoniaal oogpunt is begonnen. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad wijst erop dat artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek, tot aan de hervorming 
van de echtscheidingwetgeving in 2007, bepaalde dat de rechtsvordering tot echtscheiding vervalt door de 
verzoening van de echtgenoten, tot stand gekomen hetzij na de feiten die deze rechtsvordering hadden kunnen 
rechtvaardigen, hetzij na het instellen van de vordering tot echtscheiding. Vervolgens verwijst hij naar 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, volgens welke een verzoening niet kan worden aangetoond door een 
enkele eenzijdige handeling van de beledigde echtgenoot, noch door de loutere hervatting van het samenwonen; 
de verzoening zou moeten blijken uit een wilsovereenkomst van de echtgenoten, waarbij de beledigde partner 
vergiffenis schenkt en de schuldige dit aanvaardt, hierbij de wil uitdrukkend niet te hervallen in de vroegere 
vergissingen. Van deze verzoening kon door de rechter op de inleidingszitting, overeenkomstig het vroegere 
artikel 1258, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, proces-verbaal worden opgemaakt, maar zij kon ook 
« tussenkomen buiten elke instantie », in welk geval het bestaan ervan, indien nodig, aan de beoordeling van de 
rechter diende te worden onderworpen. 
 
 A.2.2.  De Ministerraad zet uiteen dat de rechtsvordering een facet is van een subjectief recht en dat ze 
verwijst naar het recht om de zaak aanhangig te maken bij de rechter, terwijl de vordering de uitoefening is van 
dit recht, dit wil zeggen de concrete rechtshandeling waardoor de houder van het subjectief recht beslist het recht 
uit te oefenen door zich tot het gerecht te wenden. Wanneer de verzoening plaatsvond voor de rechter en daarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt, had ze dezelfde gevolgen als een afstand van vordering. Wanneer de 
verzoening echter plaatsvond « buiten elke instantie », kon de vordering tot echtscheiding aanhangig blijven. Zij 
kon later eventueel samen bestaan met een nieuwe vordering tot echtscheiding ingediend na de verzoening. De in 
het geding zijnde bepaling legde aldus op de gevolgen van de echtscheiding te doen terugwerken tot de eerste 
vordering, ondanks de verzoening. 
 
 A.3.  De Ministerraad beklemtoont dat de eerste stap van de argumentatie op het vlak van de naleving van 
het gelijkheidsbeginsel erin bestaat de objectieve categorieën te identificeren tussen welke er een verschil in 
behandeling of een gelijke behandeling zou bestaan. Ter zake vergelijkt de verwijzende rechter de echtparen die 
zich hebben verzoend na een eerste vordering tot echtscheiding, met de echtparen die zich niet hebben verzoend 
na zulk een vordering. Het Hof wordt volgens de Ministerraad dus gevraagd of het discriminerend is dat beide 
categorieën, ondanks hun verschillen, gelijk worden behandeld. De Ministerraad ziet echter niet in welke 
categorie bevoordeeld en welke categorie benadeeld zou zijn. Indien de vraag zou worden geherformuleerd in 
die zin dat de situatie van de echtgenoten binnen een koppel dient te worden vergeleken, zou zich overigens 
eenzelfde probleem stellen. Het Hof zou op dat vlak reeds hebben geoordeeld dat het niet mogelijk is te bepalen 
in welke mate de in het geding zijnde bepaling één van de gewezen echtgenoten die ervoor zouden hebben 
gekozen het samenleven gedurende een bepaalde tijd te hervatten tijdens de echtscheidingsprocedure, zou 
bevoordelen of zou benadelen. 
 
 A.4.  In de hypothese dat het Hof zou aannemen dat er ter zake onderscheiden en objectief identificeerbare 
categorieën zijn die kunnen worden vergeleken, meent de Ministerraad dat de in het geding zijnde bepaling 
wordt verantwoord door de nagestreefde doelstelling, namelijk het verwezenlijken van rechtszekerheid. De 
gevolgen van de identieke behandeling van echtparen, ongeacht of zij zich al dan niet hebben verzoend na een 
eerste vordering tot echtscheiding, zijn volgens hem niet onevenredig ten aanzien van de doelstelling van 
rechtszekerheid. De maatregel zou des te meer evenredig zijn, nu de echtgenoten zelf kunnen afwijken van de 
datum waarin de wet voorziet en de ontbinding van hun vermogensstelsel kunnen laten terugwerken tot de datum 
van de feitelijke scheiding of tot een vroegere datum. Artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek zou 
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de rechter bovendien toelaten sommige goederen die zijn verworven of sommige schulden die zijn aangegaan na 
de feitelijke scheiding, uit de vereffening uit te sluiten, zoals beroepsinkomsten of een erfenis, en dit wegens 
uitzonderlijke omstandigheden. 
 
 A.5.  In de hypothese dat het Hof zou aannemen dat de in het geding zijnde bepaling wel onevenredige 
gevolgen heeft, beklemtoont de Ministerraad dat het probleem dat zich ter zake stelt volkomen verbonden is met 
artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek. Die laatste bepaling werd evenwel opgeheven bij artikel 31 van de 
wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, die in werking is getreden op 
1 september 2007. De Ministerraad verzoekt het Hof daarom om een eventuele ongrondwettigheid van 
artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een 
verzoening, zoals bedoeld in het - tot en met 1 september 2007 van kracht zijnde - artikel 1284 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
 
 A.6.  H.B., verwerende partij voor de verwijzende rechter, betwist allereerst de stelling van die rechter dat 
er in de voor hem hangende zaak twee echtscheidingsvorderingen tegelijkertijd aanhangig waren; de echtgenoten 
hadden zich immers na de eerste vordering verzoend in de zin van het vroegere artikel 1284 van het Gerechtelijk 
Wetboek. De verwijzende rechter heeft overigens in zijn vonnis van 5 juni 2007 vastgesteld dat de eerste 
echtscheidingsvordering, ten gevolge van de door beide echtgenoten opgeworpen exceptie van verzoening, was 
vervallen. Volgens H.B. kan bijgevolg geen rekening meer worden gehouden met de eerste vordering, vermits ze 
van rechtswege is vervallen. Om die reden zou van die vordering zelfs geen afstand meer kunnen worden 
gedaan. 
 
 A.7.1.  H.B. is van oordeel dat het Hof van Cassatie zich nog niet heeft uitgesproken over de wijze waarop 
artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet worden toegepast in het geval waarin de exceptie 
van verzoening afgeleid uit artikel 1284 van dat Wetboek, en het daaruit voortvloeiende verval van de 
echtscheidingsvordering, werd aangevoerd. 
 
 A.7.2.  H.B. wijst erop dat artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is gebaseerd op de idee 
dat er vanaf het instellen van de vordering tot echtscheiding een « verdachte periode » ontstaat, waarin de 
vermogensrechtelijke solidariteitsband verdwijnt. Hij meent echter dat aan die verdachte periode een einde komt 
wanneer de echtgenoten zich verzoenen. Hij zoekt daarvoor steun in arrest nr. 61/2009 van het Hof, waarin werd 
geoordeeld dat de wetgever vermocht geen rekening te houden met een eventueel hervatten van het samenleven 
van de echtgenoten « wanneer zulks niet geleid heeft tot een verzoening die de vordering tot echtscheiding heeft 
doen vervallen ». Daaruit kan volgens hem a contrario worden afgeleid dat de wetgever en de rechtspraak 
rekening moeten houden met een hervatten van het samenleven van de echtgenoten als dat wel heeft geleid tot 
een verzoening die de vordering tot echtscheiding heeft doen vervallen. Hij verwijst daarbij naar rechtsleer die 
zijn standpunt onderschrijft en die de rechtspraak van het Hof van Cassatie bekritiseert. Dat standpunt zou 
volgens hem ook in overeenstemming zijn met de ratio legis van artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals die kan worden afgeleid uit de parlementaire voorbereiding: wanneer tussen de echtgenoten niet 
langer een vermogensrechtelijke solidariteit aanwezig is, ontstaat een « verdachte periode », maar die verdwijnt 
wanneer de solidariteitsband wordt hersteld. 
 
 A.8.  H.B. is dan ook van oordeel dat de prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord, wegens 
gelijke behandeling van wezenlijk verschillende situaties, meer bepaald, enerzijds, de situatie van de echtparen 
die na een - op grond van een verzoening - vervallen echtscheidingsvordering een nieuwe 
echtscheidingsvordering instellen, en anderzijds, de situatie van de echtparen die de eerste 
echtscheidingsprocedure voortzetten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 19 van de 

wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en 

van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding en bij artikel 6 van de wet van 
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20 mei 1997 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek 

betreffende de procedures tot echtscheiding, bepaalt : 

 

 « Het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, heeft ten aanzien van 
de persoon van de echtgenoten gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van 
gewijsde is getreden, en heeft ten aanzien van derden zijn gevolgen vanaf de dag van de 
overschrijving. 
 
 Ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, werkt het terug tot op de dag 
waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag 
waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet. 
 
 Ingeval een van de echtgenoten overlijdt voor de echtscheiding is overgeschreven doch 
nadat het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, 
worden de echtgenoten tegenover derden als uit de echt gescheiden beschouwd, onder de 
opschortende voorwaarde van overschrijving overeenkomstig artikel 1275. 
 
 De rechtbank kan, op vordering van één van de echtgenoten, indien zij dit wegens 
uitzonderlijke omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, billijk acht, in het vonnis waarbij 
de echtscheiding wordt uitgesproken, beslissen dat bij de vereffening van de gemeenschap 
geen rekening zal worden gehouden met sommige goederen die zijn verworven of met 
sommige schulden die zijn aangegaan sedert het tijdstip dat de echtgenoten feitelijk 
gescheiden leefden. 
 
 De partijen kunnen dergelijke vordering ook instellen in de loop van de vereffening van 
de gemeenschap ». 
 

 B.1.2.  Vóór de opheffing ervan bij de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming 

van de echtscheiding, bepaalde artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek : 

 

 « De rechtsvordering tot echtscheiding vervalt door de verzoening van de echtgenoten, tot 
stand gekomen hetzij na de feiten die deze rechtsvordering hadden kunnen rechtvaardigen, 
hetzij na het instellen van de vordering tot echtscheiding ». 
 

 B.2.1.  Het Hof wordt gevraagd of artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat de 

patrimoniale gevolgen van de echtscheiding, wanneer er meer dan één 

echtscheidingsvordering is ingesteld, ten aanzien van de echtgenoten terugwerken tot op de 

dag waarop de eerste vordering is ingesteld, ongeacht of de echtgenoten zich na die eerste 

vordering al dan niet hebben verzoend in de zin van artikel 1284 van het Gerechtelijk 

Wetboek (zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan bij de voormelde wet van 27 april 
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2007), doordat de echtgenoten die zich na de eerste vordering hebben verzoend en de 

echtgenoten die dat niet hebben gedaan, op gelijke wijze worden behandeld. 

 

 B.2.2.  Uit de feiten van de zaak en de motivering van de verwijzingsbeslissing blijkt dat 

de verzoening van de echtgenoten werd vastgesteld bij een rechterlijke beslissing daterend 

van vóór 1 september 2007, datum van inwerkingtreding van de voormelde wet van 27 april 

2007 waarmee het artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek werd opgeheven. 

 

 Het Hof beperkt zijn toetsing van de in het geding zijnde bepaling bijgevolg tot de 

situatie waarin de verzoening werd vastgesteld bij een rechterlijke beslissing daterend van 

vóór de opheffing van artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 B.3.  Uit het tweede lid van artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek vloeit voort dat 

wanneer twee vorderingen tot echtscheiding tegelijkertijd bestaan, het vanaf de datum van het 

instellen van de eerste vordering is dat de patrimoniale gevolgen van de echtscheiding ten 

aanzien van de echtgenoten een aanvang nemen. Het volstaat dat een vordering tot 

echtscheiding is ingesteld, zonder dat zij is voortgezet en zelfs indien zij niet is toegewezen, 

opdat de patrimoniale gevolgen van de echtscheiding, die later wordt uitgesproken naar 

aanleiding van een andere vordering of van een tegenvordering die voor dezelfde rechtbank of 

voor een andere rechtbank is ingesteld, van rechtswege terugwerken tot op de dag van de 

eerste vordering. 

 

 B.4.  De wijziging van het tweede lid van artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek bij 

de voormelde wet van 30 juni 1994 is, volgens de parlementaire voorbereiding, als volgt 

verantwoord : 

 

 « Om elke betwisting te voorkomen omtrent de datum waarop de rechterlijke uitspraak 
ten aanzien van de goederen van de echtgenoten terugwerkt, is bepaald dat, ingeval er meer 
dan één vordering is ingesteld, die uitspraak gevolg heeft vanaf de dag waarop de eerste 
vordering is ingesteld, ongeacht of die eerste vordering al dan niet is toegewezen. 
 
 Vanaf dat moment immers is er tussen de echtgenoten een klimaat van 
‘ vermogensrechtelijke verdenking ’ ontstaan, dat in feite de ratio legis van die terugwerking 
is » (Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 545/1, p. 10). 
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 B.5.  In de interpretatie die de verwijzende rechter aan het Hof voorlegt, worden alle 

echtparen door de in het geding zijnde bepaling op identieke wijze behandeld, wat de 

aanvangsdatum van de patrimoniale gevolgen van een echtscheiding betreft, zonder in 

aanmerking te nemen of zij zich, in voorkomend geval, tussen twee of meerdere vorderingen 

in, hebben verzoend in de zin van artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek (vastgesteld bij 

rechterlijke beslissing daterend van vóór de opheffing van dat artikel). 

 

 B.6.  De in het geding zijnde bepaling heeft niet tot doel, noch tot gevolg, zich te mengen 

in de keuze die twee echtgenoten maken met betrekking tot de juridische of de praktische 

voorwaarden die een echtscheidingsprocedure omkaderen. Zij heeft enkel tot doel de datum 

vast te stellen waarop de patrimoniale gevolgen van een echtscheiding in aanmerking dienen 

te worden genomen, indien en wanneer zij wordt uitgesproken. Door die datum vast te stellen 

op de dag van het instellen van de oorspronkelijke vordering, zelfs indien er meer dan één 

vordering is, heeft de in het geding zijnde bepaling enkel tot doel de rechtszekerheid van de 

gewezen echtgenoten te verzekeren, op grond van de overweging, die niet zonder redelijke 

verantwoording is, dat wanneer een echtscheiding wordt toegewezen, het op de dag van het 

instellen van de oorspronkelijke vordering is dat de « verdachte periode » vanuit patrimoniaal 

oogpunt is begonnen. 

 

 B.7.  In zijn arrest nr. 61/2009 van 25 maart 2009 heeft het Hof, in antwoord op een 

prejudiciële vraag betreffende de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

van artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de interpretatie volgens welke 

de patrimoniale gevolgen van de echtscheiding, indien er meerdere vorderingen tot 

echtscheiding tegelijkertijd bestaan, tot op de dag van de eerste vordering terugwerken, zelfs 

indien de echtgenoten, na het instellen van de oorspronkelijke hoofdvordering, gedurende een 

bepaald tijd het samenleven hebben hervat, geoordeeld : 

 

 « B.4.3.  De wetgever vermocht geen rekening te houden met een eventueel hervatten van 
het samenleven van de echtgenoten wanneer zulks niet geleid heeft tot een verzoening die de 
vordering tot echtscheiding heeft doen vervallen. Bovendien is het niet mogelijk te bepalen in 
welke mate de door hem aangenomen regel één van de gewezen echtgenoten die ervoor 
zouden hebben gekozen het samenleven gedurende een bepaalde tijd te hervatten tijdens de 
scheidingsprocedure, zou bevoordelen of zou benadelen. Wanneer, gedurende die tijd, 
wijzigingen kunnen zijn aangebracht aan het gemeenschappelijk vermogen en aan hun 
respectieve vermogen, en zulks wegens het tijdelijk doen herleven van het primaire stelsel, is 
het immers onmogelijk vooraf te bepalen of die wijzigingen veeleer aan de ene dan aan de 
andere een voordeel kunnen verschaffen. 
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 B.5.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord ». 
 

 B.8.  Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie brengt het samenwonen, zelfs met 

geslachtelijk verkeer, niet noodzakelijk een verzoening in de zin van het vroegere artikel 1284 

van het Gerechtelijk Wetboek met zich mee; een verzoening in de zin van die bepaling dient 

te volgen uit de wilsovereenkomst van beide echtgenoten waarbij de beledigde echtgenoot 

onvoorwaardelijk vergiffenis verleent en de schuldige echtgenoot de vergiffenis aanvaardt en 

tevens blijk geeft van het voornemen niet meer te hervallen in de vroegere tekortkomingen, 

zulks met het oog op de hervatting of de voortzetting van het echtelijk leven (Cass., 14 mei 

1954, Arr. Cass., 1954, p. 592; Cass., 25 september 1964, arrest nr. 40; Cass., 23 april 1971, 

Arr. Cass., 1971, p. 818). 

 

 B.9.  Ofschoon, ook in het geval van een verzoening van de echtgenoten, niet kan worden 

bepaald in welke mate de door de wetgever aangenomen regel één van de gewezen 

echtgenoten die ervoor zouden hebben gekozen zich te verzoenen, zou bevoordelen of zou 

benadelen, dient te worden vastgesteld dat aan een verzoening andere rechtsgevolgen zijn 

verbonden dan aan het louter hervatten van het samenleven, vermits artikel 1284 van het 

Gerechtelijk Wetboek - vóór de opheffing ervan bij de wet van 27 april 2007 - bepaalde dat de 

« rechtsvordering tot echtscheiding vervalt door de verzoening van de echtgenoten ». In 

tegenstelling met het louter hervatten van het samenleven, brengt een verzoening na het 

inleiden van een eerste vordering tot echtscheiding, door de werking van artikel 1284 van het 

Gerechtelijk Wetboek, met zich mee dat de « verdachte periode vanuit patrimoniaal oogpunt » 

die door het instellen van die eerste vordering was ontstaan, moet worden geacht een einde te 

hebben genomen. 

 

 B.10.  In de interpretatie van de in het geding zijnde bepaling die de verwijzende rechter 

aan het Hof voorlegt, worden twee categorieën van echtparen die zich ten aanzien van de in 

het geding zijnde bepaling in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze 

behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. 

 

 B.11.  In die interpretatie dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 
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 B.12.  Rekening houdend met artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de 

opheffing ervan bij de wet van 27 april 2007), kan de in het geding zijnde bepaling echter ook 

zo worden geïnterpreteerd dat de patrimoniale gevolgen van de echtscheiding, wanneer er 

meer dan één echtscheidingsvordering is ingesteld, ten aanzien van de echtgenoten niet 

terugwerken tot op de dag waarop de eerste vordering is ingesteld wanneer bij rechterlijke 

beslissing werd vastgesteld dat de echtgenoten zich na die eerste vordering hebben verzoend, 

in de zin van artikel 1284 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 B.13.  In die interpretatie dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat de patrimoniale gevolgen van de echtscheiding, wanneer er 

meer dan één vordering is ingesteld, ten aanzien van de echtgenoten terugwerken tot op de 

dag waarop de eerste echtscheidingsvordering is ingesteld, ook wanneer bij rechterlijke 

beslissing daterend van vóór 1 september 2007 werd vastgesteld dat de echtgenoten zich na 

die eerste vordering hebben verzoend in de zin van artikel 1284 van het Gerechtelijk 

Wetboek, zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan bij de wet van 27 april 2007 

betreffende de hervorming van de echtscheiding, schendt artikel 1278, tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 -  Aldus geïnterpreteerd dat de patrimoniale gevolgen van de echtscheiding, wanneer er 

meer dan één vordering is ingesteld, ten aanzien van de echtgenoten niet terugwerken tot op 

de dag waarop de eerste echtscheidingsvordering is ingesteld, wanneer bij rechterlijke 

beslissing daterend van vóór 1 september 2007 werd vastgesteld dat de echtgenoten zich na 

die eerste vordering hebben verzoend in de zin van artikel 1284 van het Gerechtelijk 

Wetboek, zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan bij de wet van 27 april 2007 

betreffende de hervorming van de echtscheiding, schendt artikel 1278, tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 28 oktober 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4807 

 
 

Arrest nr. 127/2010 
van 4 november 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 62, eerste lid, van het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 30 oktober 2009 in zake de nv « Sotrinvest » tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 november 2009, heeft het 
Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en 
griffierechten, in combinatie met artikel 44 van dat wetboek, indien het aldus wordt uitgelegd 
dat het uitsluitend van toepassing is op de bij authentieke akte vastgestelde verkopen, de 
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet door tussen de personen die er hun beroep van 
maken onroerende goederen te kopen om ze te verkopen, een onderscheid in behandeling in te 
voeren naargelang de onderhandse overeenkomst waarbij zij een onroerend goed kopen al dan 
niet ter registratie wordt aangeboden voor het verlijden van de authentieke koopakte ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Sotrinvest », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
7181 Arquennes, chaussée de Nivelles 121; 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 De nv « Sotrinvest » en de Vlaamse Regering hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 september 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de nv « Sotrinvest »; 
 
 .  Mr. J. Van Rossum, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. A. De Bruyn, advocaat 
bij het Hof van Cassatie, voor de Ministerraad; 
 
 .  Mr. T. Lauwers, advocaat bij de balie te Gent, voor de Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De nv « Sotrinvest » kocht, bij onderhandse overeenkomst van 28 februari 2000, een stuk grond tegen de 
prijs van 53 000 000 frank; de overeenkomst bepaalde dat de ondertekening van de notariële verkoopakte 
uiterlijk op 22 december 2000 zou plaatsvinden. Om de vermindering van de registratierechten waarin artikel 62 
van het Wetboek der registratierechten voorziet, te genieten, verklaarde de voornoemde vennootschap in die 
overeenkomst dat zij haar beroep maakt van het kopen en verkopen van onroerende goederen, hetgeen haar 
activiteit is. 
 
 De overeenkomst, die op 22 juni 2000 ter registratie werd aangeboden, werd geregistreerd tegen betaling 
van het verminderde recht van 5 pct., waarin het voormelde artikel 62 voorziet. Vervolgens heeft de ontvanger 
der registratie niettemin de betaling geëist van een bijkomend bedrag van 3 975 000 frank, dat het 
overdrachtsrecht vertegenwoordigde dat werd berekend tegen het gewone tarief van 12,5 pct., verminderd met 
het reeds betaalde recht van 5 pct. Die eis werd gehandhaafd hoewel de authentieke verkoopakte, die op 
22 december 2000 werd verleden, tegen het vaste recht werd geregistreerd, gelet op het feit dat het recht reeds 
was betaald bij de registratie van de verkoopovereenkomst. 
 
 Nadat de ontvanger aan de nv « Sotrinvest » een dwangbevel had uitgevaardigd tot betaling van het 
voormelde aanvullende recht, is die laatste tegen dat dwangbevel in verzet gekomen. Het arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel, dat de beslissing van de eerste rechter hervormt, verklaart het verzet tegen het dwangbevel 
niet-gegrond; dat arrest maakt het voorwerp uit van een voorziening in cassatie voor de verwijzende rechter, die 
de bovenvermelde prejudiciële vraag stelt. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De nv « Sotrinvest » beschrijft in de eerste plaats, in haar memorie, de feiten en procedures die 
hebben geleid tot de saisine van het Hof; die partij wijst meer bepaald erop dat de reden waarom de 
verkoopovereenkomst bepaalde dat de notariële akte niet binnen vier maanden – zoals gebruikelijk – moest 
worden verleden, maar uiterlijk binnen een termijn van tien maanden, was dat zij die termijn nodig had om zich 
de geldmiddelen te verschaffen die nodig zijn voor de betaling van het resterende bedrag van de prijs. 
 
 A.2.  Wat vervolgens de grond van de zaak betreft, stelt de nv « Sotrinvest » dat, indien artikel 62, eerste 
lid, van het Wetboek der registratierechten letterlijk wordt geïnterpreteerd, het de toepassing van het 
verminderde tarief doet afhangen van de voorwaarde dat de verkoop uit de hand « bij authentieke akte » wordt 
gedaan, en het die partij de mogelijkheid ontzegt om het verminderde tarief te genieten. 
 
 Zulk een interpretatie zou niettemin een onverantwoorde discriminatie invoeren onder de personen die hun 
beroep maken van het kopen en verkopen van onroerende goederen, naargelang de onderhandse overeenkomst 
waarbij zij een onroerend goed kopen, al dan niet vóór het verlijden van de authentieke verkoopakte ter 
registratie wordt aangeboden. In tegenstelling tot hetgeen het openbaar ministerie voor de verwijzende rechter 
heeft beweerd, zou artikel 62, eerste lid, in die interpretatie, zonder redelijke verantwoording personen die zich 
in eenzelfde situatie bevinden verschillend behandelen - wat, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof, wel 
degelijk binnen het toepassingsgebied van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet valt. 
 
 A.3.  Vervolgens wordt in de memorie opgemerkt dat het doel van artikel 62, eerste lid, van het Wetboek 
der registratierechten duidelijk blijkt uit het verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit nr. 64 
van 30 november 1939 houdende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat die bepaling 
heeft ingevoerd; in dat verslag wordt volgens de memorie onder meer opgemerkt dat « indien de 
tusschenpersoon de hooge rechten moet betalen welke op de verkrijgingen met patrimoniaal karakter slaan, […] 
alle mogelijkheid om zaken te doen aan dezen tusschenpersoon practisch wordt ontnomen en dat hem niets 
anders overblijft dan zich te onthouden ofwel, buiten de fiscale wet om, hun bedrijf uit te oefenen » en dat, gelet 
op de « economische rol van deze beroepspersonen », het « aanbeveling [verdient] degenen die er een beroep 
van maken [het onroerend goederenverkeer] te vergemakkelijken en te bespoedigen, […] billijk te behandelen.
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Het komt er dus op aan […] een stelsel van heffing in te voeren dat de tweevoudige verdienste zal hebben de 
Schatkist nieuwe middelen te verschaffen en het de beroepspersonen in zake onroerende verrichtingen mogelijk 
te maken in volle vrijheid en openbaarheid te handelen en van een practijk af te zien, die op burgerlijk en fiscaal 
gebied vol gevaar is, en erin bestaat een verkoop onder verschillende vormen te bewimpelen, inzonderheid onder 
het voorkomen van een lastgeving tot verkoop hun door den eigenaar gegeven, of onder den vorm van inbreng in 
een vennootschap ». 
 
 De nv « Sotrinvest » voegt eraan toe dat het verslag aan de Koning evenwel geen enkele verantwoording 
biedt met betrekking tot de vereiste van een authentieke akte, die geen verband houdt met het doel dat met het 
verminderde tarief wordt nagestreefd. Volgens die partij zou de wetgever niet hebben gedacht aan het 
uitzonderlijke geval waarin de partijen verplicht zijn, zoals te dezen, de onderhandse verkoopovereenkomst ter 
registratie aan te bieden omdat de authentieke akte niet kan worden verleden vóór het verstrijken van de termijn 
van vier maanden. 
 
 Diezelfde partij betwist vervolgens de verantwoordingen die door verschillende auteurs werden gegeven 
voor de vereiste van een authentieke akte : zij zouden geen enkele grondslag vinden in het voormelde verslag 
aan de Koning, en zouden op zich niet pertinent zijn ten opzichte van het doel van de maatregel, zoals dat uit dat 
verslag blijkt. Zo kan niet worden aangevoerd dat de latere koper van het goed moet worden beschermd : de 
vastgoedhandelaar die het verminderde tarief zou hebben genoten bij de registratie van de onderhandse 
overeenkomst waarbij hij het onroerend goed heeft gekocht, kan dat immers pas verder verkopen na het verlijden 
van de authentieke verkoopakte en de overschrijving ervan. Wat betreft de bekommernis om een einde te maken 
aan de praktijken die erin zouden bestaan, teneinde de toepassing van een onbetaalbaar registratierecht te 
voorkomen, een verkoop te verhullen in de vorm van een schijnbare lastgeving tot verkoop die door de eigenaar 
wordt gegeven, onder het voorwendsel van een inbreng in een vennootschap of op enige andere manier, 
antwoordt de nv « Sotrinvest » dat zij niet ziet in welk opzicht de toepassing van het verminderde tarief bij de 
registratie van een onderhandse verkoopovereenkomst strijdig zou zijn met dat streven naar transparantie. Wat 
ten slotte het argument betreft dat is afgeleid uit de niet-inachtneming van de voorschriften van de hypotheekwet, 
wordt geantwoord dat het niet is omdat de vastgoedhandelaar een verkoopovereenkomst zou laten registreren 
vóór het verlijden van de authentieke akte, dat hij zich niet zou conformeren aan de voorschriften van de 
hypotheekwet, vermits deze de partijen bij een verkoopovereenkomst niet verplicht om de authentieke akte 
binnen een bepaalde termijn te verlijden. 
 
 A.4.1.  Na een overzicht van de feiten stelt de Ministerraad dat het in het geding zijnde artikel 62 het 
voordeel van het verminderde tarief niet alleen afhankelijk maakt van de voorwaarde dat het moet gaan om een 
verkrijging uit de hand, maar ook van het feit dat die verkrijging bij authentieke akte wordt vastgesteld. Die 
authentieke akte kan een notariële akte zijn, die in België of in het buitenland wordt verleden, een 
administratieve akte of een rechterlijke beslissing. Volgens die partij zou het verminderde tarief van toepassing 
zijn : op de notariële akte waarbij de verkoop van een onroerend goed wordt vastgesteld, zelfs indien hij werd 
voorafgegaan door een niet-geregistreerde onderhandse akte (verkoopovereenkomst); op de (niet vooraf 
geregistreerde) verkoopovereenkomst, wanneer de akte als minuut wordt neergelegd bij een notaris door alle 
personen die partij zijn bij de overeenkomst, zodat de akte kan worden overgeschreven; op de onderhandse akte 
van verkrijging, gevolgd door een authentieke akte van commandverklaring, op voorwaarde dat die 
commandverklaring regelmatig is op fiscaalrechtelijk vlak; en, ten slotte, bij de registratie van het vonnis waarbij 
het bestaan van de verkoop wordt erkend, wanneer de verkoper weigert de notariële akte te ondertekenen van 
verkoop aan een makelaar die een onroerend goed uit de hand heeft gekocht, en de koper de onderhandse akte 
waarbij de verkoop wordt vastgesteld, niet heeft laten registreren. 
 
 A.4.2.  In de memorie worden vervolgens eveneens de doelstellingen van het koninklijk besluit nr. 64 van 
30 november 1939 uiteengezet. Wat in het bijzonder de bekommernis betreft om het onroerend goederenverkeer 
te bespoedigen, doet de Ministerraad opmerken dat de wens van de nv « Sotrinvest » om tweemaal een 
verminderd registratietarief te genieten, en zichzelf daarbij de mogelijkheid te geven het verlijden van de 
authentieke akte uit te stellen, niet zou stroken met het bespoedigen van het onroerend goederenverkeer, dat de 
wetgever beoogde bij het uitvaardigen van artikel 62 van het Wetboek der registratierechten. In haar memorie 
van antwoord werpt de nv « Sotrinvest » tegen dat de bekommernis om het onroerend goederenverkeer te 
bespoedigen, in die zin moet worden begrepen dat het optreden van de vastgoedhandelaars het onroerend 
goederenverkeer vergemakkelijkt en bijgevolg bespoedigt. 
 
 Dezelfde partij voegt eraan toe dat de wetgever, bij de wet van 3 februari 1959, de verkopen van gebouwde 
of ongebouwde landeigendommen waarvan de verkoopwaarde een veelvoud van het kadastraal inkomen niet te 
boven gaat, heeft uitgesloten van het toepassingsgebied van het voormelde artikel 62. In dat verband wordt 
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opgemerkt dat de Commissie voor de Financiën van de Kamer in haar verslag opnieuw verwees naar het doel dat 
in 1939 werd nagestreefd, door te onderstrepen dat het erom ging de vastgoedmakelaars in staat te stellen in 
volle vrijheid en op transparante wijze te handelen, door middel van een relatief laag recht; het was eveneens de 
bedoeling een bescherming van de rechten van de Schatkist te waarborgen en de risico’s die verbonden zijn aan 
een niet-overschrijving te voorkomen. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad onderstreept vervolgens dat de rechtsleer op haar beurt het door de wetgever van 
1939 nagestreefde doel heeft weergegeven, uitgaande van artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851. 
Volgens een van de geciteerde auteurs zou de vereiste van een authentieke akte verantwoord zijn door de 
bekommernis van de wetgever om de activiteit van de vastgoedmakelaars in alle duidelijkheid te laten verlopen 
en ertoe bij te dragen dat de latere contractanten van die makelaars hun verkrijgingen kunnen vastleggen in titels 
die aan derden tegenstelbaar zijn; tot aan de vaststelling van de verkoop bij authentieke akte is de verkoop uit de 
hand van onroerende goederen immers niet tegenstelbaar aan derden die zonder bedrog gecontracteerd hebben. 
Volgens de Ministerraad volgt daaruit dat de tegenstelbaarheid van de verkoop aan derden, en meer in het 
bijzonder aan de toekomstige kopers van het onroerend goed, veronderstelt dat de verkoop bij authentieke akte 
wordt vastgesteld, en bijgevolg op zich rechtvaardigt dat het verminderde tarief van 5 pct. niet wordt toegepast 
op de onderhandse verkoopovereenkomsten; ook al geldt de verkoopovereenkomst als een verkoop tussen de 
partijen, toch neemt dat niet weg dat, zolang de authentieke akte niet is verleden, het goed onbeschikbaar is : van 
de uitvoering van de overschrijving hangt het nuttige effect van de verkoop af tegenover derden; ook al heeft de 
registratie van een verkoopakte tot gevolg dat aan de akte een vaste dagtekening wordt toegekend in de zin van 
artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek – vermits die registratie wordt vastgesteld door middel van een 
gedateerde vermelding die de ontvanger aanbrengt op de hem aangeboden akte -, toch maakt zij de 
tariefvermindering niet toepasselijk omdat de akte niet tegenstelbaar is aan derden. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad wijst eveneens erop dat het voordeel van een verminderd registratietarief niet 
denkbaar is zonder het verlijden van een authentieke akte, rekening houdend met artikel 64 van het Wetboek der 
registratierechten : de termijn van tien jaar « na de datum van de koopakte » zou verwijzen naar de koopakte 
vermeld in artikel 44, dat wil zeggen de aankoop « bij authentieke akte », met het gevolg dat, indien de aankoop 
niet bij authentieke akte gebeurt of, zoals te dezen, wordt uitgesteld, de termijn van tien jaar waarbinnen de 
wederverkoop dient plaats te vinden, eveneens verschuift en, in het uiterste geval, geen aanvang zou nemen; 
indien de partijen een onderhandse akte die werd opgesteld om de verkoop vast te stellen (en die niet vooraf 
geregistreerd werd), als minuut hebben neergelegd bij een notaris, is het de notariële akte die het aanvangspunt 
van de termijn zou zijn, en niet de onderhandse akte. 
 
 In haar memorie van antwoord betwist de nv « Sotrinvest » die redenering. Volgens haar zou niets zich 
verzetten tegen het standpunt dat de koopakte die krachtens artikel 64 het aanvangspunt vormt van de termijn 
van tien jaar, de onderhandse akte is, geregistreerd tegen het verminderde tarief; overigens zwijgt artikel 44 van 
het Wetboek der registratierechten over de vorm van de akte die tegen dat tarief moet worden geregistreerd en 
over de termijn waarbinnen die akte moet worden geregistreerd, vermits die kwesties worden geregeld door de 
artikelen 19 en 32 van het Wetboek der registratierechten; uit die laatste bepalingen volgt dat indien, zoals te 
dezen, de notariële akte van verkoop van een onroerend goed niet binnen vier maanden kan worden verleden, het 
de onderhandse verkoopakte is die binnen die termijn moet worden geregistreerd. 
 
 A.4.5.  Tot besluit oordeelt de Ministerraad dat alle personen die hun beroep maken van de aankoop van 
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, aan dezelfde regels worden onderworpen bij de artikelen 44 
en 62, eerste lid, van het Wetboek der registratierechten, naargelang zij ervoor kiezen een onderhandse 
verkoopbelofte of een authentieke akte tot overdracht van onroerende zakelijke rechten ter registratie aan te 
bieden. Het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de niet-toepassing van het verminderde tarief op de 
onderhandse overeenkomsten die ter registratie worden aangeboden, berust op een objectief criterium dat 
redelijk verantwoord is en evenredig met het doel van de bepaling, namelijk een vaste dagtekening verlenen aan 
de geregistreerde akte en hem tegenstelbaar maken aan derden. 
 
 A.5.1.  Ook de Vlaamse Regering verwijst – naast de bekommernis om de activiteit van de 
beroepsverkopers van onroerende goederen en het verkeer van die onroerende goederen te vergemakkelijken – 
naar artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851, als verantwoording voor de vereiste van een 
authentieke akte : die voorwaarde, die helemaal niet te wijten is aan onachtzaamheid vanwege de wetgever, zou 
beantwoorden aan het feit dat authenticiteit de grondslag is van het eigendomsstelsel, en aan de bekommernis dat 
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de toekomstige contractanten van de beroepsverkopers van onroerende goederen hun aankopen kunnen 
vastleggen in titels die aan derden tegenstelbaar zijn. In de memorie wordt eraan toegevoegd dat artikel 62 van 
het Wetboek der registratierechten niet erop gericht is dat gekochte onroerende goederen in het vermogen van de 
beroepsverkopers van onroerende goederen blijven. 
 
 A.5.2.  Dezelfde partij stelt vervolgens dat alle beroepsverkopers van onroerende goederen, voor een 
verkoop, onderworpen zijn aan dezelfde regels van de artikelen 44 en 62, eerste lid, van het Wetboek der 
registratierechten, volgens welke zij kiezen om hetzij een verkoopbelofte in de vorm van een onderhandse 
overeenkomst, hetzij een authentieke akte tot overdracht van zakelijke rechten te laten registreren. De advocaat-
generaal bij het Hof van Cassatie zag bijgevolg geen enkele reden om een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof; op haar beurt oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat, wanneer een 
beroepsverkoper van onroerende goederen over verschillende mogelijkheden beschikt en ervoor kiest om de 
onderhandse overeenkomst eerst te laten registreren, hij daardoor de toekenning uitsluit, door de administratie, 
van het verminderde tarief of, overeenkomstig artikel 208 van hetzelfde Wetboek, de latere teruggave van het 
verschil tussen het gewone en het verminderde tarief. Vermits het ogenblik waarop een (onderhandse of 
authentieke) akte door een beroepsverkoper wordt geregistreerd, in de praktijk steeds zou afhangen van een 
persoonlijke, bewuste en vrije keuze van de beroepsverkoper zelf, zou er volgens de Vlaamse Regering geen 
sprake kunnen zijn van schending van het gelijkheidsbeginsel. 
 
 In haar memorie van antwoord betwist de nv « Sotrinvest » een dergelijke keuzevrijheid : vermits de 
partijen, in de onderhandse overeenkomst van 28 februari 2000, een definitieve verkoop sloten, maar bepaalden 
dat de notariële verkoopakte tot 22 december 2000 kon worden verleden – een volgens die partij « klaarblijkelijk 
gewettigd » beding -, was de nv « Sotrinvest » verplicht, krachtens het Wetboek der registratierechten, de 
overeenkomst te laten registreren binnen de wettelijke termijn van vier maanden, die op 22 juni 2000 verstreek. 
Zij voegt eraan toe – deze keer in antwoord op de Ministerraad – dat zij om diezelfde reden van inachtneming 
van de artikelen 19, 2°, en 32, 4°, van het Wetboek der registratierechten, de verkoopovereenkomst heeft laten 
registreren, en niet « om een vaste dagtekening eraan te geven tegenover derden ». 
 
 A.5.3.  De Vlaamse Regering stelt eveneens dat de betrokken categorieën van beroepsverkopers niet 
vergelijkbaar zijn, zodat evenmin sprake zou kunnen zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel binnen 
de categorie van de beroepsverkopers : de aangevoerde discriminatie zou strikt genomen geen discriminatie 
kunnen zijn omdat zij betrekking heeft op verschillende situaties die verschillend worden behandeld. 
 
 A.6.  In haar memorie van antwoord vult de Vlaamse Regering haar argumentatie aan door te stellen dat de 
gelijklopendheid tussen een onderhandse overeenkomst en een authentieke akte niet volkomen is. Het Wetboek 
der registratierechten behandelt die akten « zonder onderscheid » naargelang zij in authentieke of in onderhandse 
vorm zijn opgesteld en, indien het gaat om een louter mondelinge overdragende of aanwijzende overeenkomst, 
dan dient deze het voorwerp van een verklaring uit te maken (artikel 31 van het Wetboek der registratierechten); 
de hypotheekwet verleent enkel aan authentieke akten openbaarheid en verklaart dat de akten die niet behoorlijk 
zijn overgeschreven, niet tegenstelbaar zijn aan derden. De registratie van een onderhandse overeenkomst 
verleent die akte niettemin, krachtens artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek, een vaste dagtekening, maar 
maakt hem niet tegenstelbaar aan derden. Een onderhandse overeenkomst biedt dus niet dezelfde waarborgen als 
een authentieke akte : bijgevolg kan de stelling van de nv « Sotrinvest », volgens welke een onderhandse 
overeenkomst dezelfde waarde zou hebben als een authentieke akte, niet worden gevolgd. Volgens de Vlaamse 
Regering zou de overdracht van onroerende goederen alleen maar worden vertraagd indien de beroepsverkoper 
de mogelijkheid zou hebben om een onroerend goed bij onderhandse overeenkomst aan te kopen, deze te laten 
registreren en op die manier het verlijden van de authentieke akte uit te sluiten. 
 
 A.7.  Overigens blijkt uit het voormelde artikel 64 van het Wetboek der registratierechten dat de 
wederverkoop of enige andere overdracht onder bezwarende titel, andere dan de inbreng in vennootschap, bij 
authentieke akte dient te worden vastgesteld, uiterlijk verleden op 31 december van het tiende jaar na de datum 
van de koopakte. Volgens de Vlaamse Regering volgt daaruit dat de termijn van tien jaar om het goed verder te 
verkopen geen aanvang neemt wanneer de oorspronkelijke koopakte niet bij authentieke akte werd vastgelegd, 
met als gevolg dat « de circulatie van de onroerende goederen nog verder [wordt] bemoeilijkt ».  
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- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een vraag gesteld over artikel 62 van het Wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten (hierna : het Wetboek der registratierechten). 

 

 Die bepaling – waarvan alleen het eerste lid in het geding is – luidt als volgt :  

 

 « Het in artikel 44 bepaalde recht wordt tot 5 pct. verminderd voor de verkopingen die uit 
de hand en bij authentieke akte gedaan worden aan personen die hun beroep maken van het 
kopen en verkopen van onroerende goederen. 
 
 Deze vermindering is echter niet van toepassing op de verkopen van landeigendommen 
waarvan de verkoopwaarde het bedrag niet te boven gaat dat verkregen wordt bij 
vermenigvuldiging van het kadastraal inkomen met een door de Koning vastgestelde 
coëfficiënt ». 
 

 Artikel 44 van hetzelfde Wetboek bepaalt : 

 

 « Het recht wordt gesteld op 12,50 pct. voor de verkopingen, ruilingen en alle 
overeenkomsten onder bezwarende titel waarbij de eigendom of vruchtgebruik van 
onroerende goederen wordt overgedragen ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel 62, eerste lid, « indien het aldus 

wordt uitgelegd dat het uitsluitend van toepassing is op de bij authentieke akte vastgestelde 

verkopen », bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, « door tussen de 

personen die er hun beroep van maken onroerende goederen te kopen om ze te verkopen, een 

onderscheid in behandeling in te voeren naargelang de onderhandse overeenkomst waarbij zij 

een onroerend goed kopen al dan niet ter registratie wordt aangeboden voor het verlijden van 

de authentieke koopakte ». 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot het geval dat door de prejudiciële vraag wordt 

beoogd, namelijk het geval waarin een onderhandse akte van aankoop van een onroerend 

goed ter registratie wordt aangeboden en op een later tijdstip wordt gevolgd door de 

authentieke verkoopakte. 

 

 B.3.1.  Het voordeel van een verlaagd tarief voor de personen die hun beroep maken van 

het kopen en verkopen van onroerende goederen (hierna : de vastgoedmakelaars), werd 
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oorspronkelijk ingevoerd door de artikelen 62 en volgende van het koninklijk besluit van 

30 november 1939 « houdende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ». 

 

 In het verslag aan de Koning voorafgaand aan dat koninklijk besluit worden de 

doelstellingen van die maatregel als volgt toegelicht :  

 

 « Artikel 62.  Vooralsnog bleek de wet op de registratierechten den handel in onroerende 
goederen niet te kennen. 
 
 Verkrijging van een onroerend goed werd door haar slechts onder één uitzicht 
beschouwd : namelijk het voorzeker meest gewoon geval waarin de verkrijging een uiting van 
rijkdom is, die op een duurzame verrichting neerkomt, waarbij voor vrij langen tijd een 
privaat patrimonium in zijn omvang wordt bestendigd. 
 
 Zij kende geenszins de onroerende verkrijging met beroepskarakter, het onroerend goed 
dat, evenals al andere koopwaar, wordt gekocht, niet om behouden maar om voortverkocht te 
worden, het onroerend goed dat in handen van een tusschenpersoon overgaat alvorens zijn 
definitieven verkrijger te bereiken. 
 
 Welnu, het is duidelijk dat, indien de tusschenpersoon de hooge rechten moet betalen 
welke op de verkrijgingen met patrimoniaal karakter slaan, zegge thans 11 t.h. onverminderd 
de notarieele honoraria, alle mogelijkheid om zaken te doen aan dezen tusschenpersoon 
practisch wordt ontnomen en dat hem niets anders overblijft dan zich te onthouden ofwel, 
buiten de fiscale wet om, hun bedrijf uit te oefenen. 
 
 Inderdaad, het is, normaal genomen, niet mogelijk van een soortgelijke verrichting een 
winst te verwachten, waarvan zulke onkosten zouden worden afgetrokken. 
 
 De economische rol van deze beroepspersonen is onder sommig oogpunt die van een 
koopman die, met het oog op voortverkoop in ’t klein, domeinen verkrijgt welke moeilijk 
voort te verkoopen zijn, hetzij wegens hun omvang, hetzij wegens overvoering van de markt, 
hetzij omdat wegens het bestaan van een nog lange pacht, de kleine landbouwers, die anders 
veel om grond geven, in de onmiddellijke verkrijging geen belang kunnen stellen. 
 
 In de verschillende gevallen is tegeldemaking van het verkregen complex slechts na een 
met de plaatselijke behoeften strookende verkaveling mogelijk en kan zij slechts langzaam en 
naarmate van het ontstaan dier behoeften geschieden. Trouwens wordt het verkregen goed 
soms door den beroepspersoon productief gemaakt en – zulks is voornamelijk het geval voor 
om de stedenagglomeratie liggende gronden – in bouwgrond, ja zelfs in gebouwde onroerende 
goederen wordt herschapen alvorens in het patrimonium van den gebruiker te worden 
opgenomen. 
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 Indien men beseft dat het grootste deel van de door de registratiewet verstrekte middelen 
uit het onroerend goederenverkeer voortkomt, dan verdient aanbeveling degenen die er een 
beroep van maken dat verkeer te vergemakkelijken en te bespoedigen, zooniet gunstig dan 
toch billijk te behandelen.  
 
 Het komt er dus op aan een bestaande economische bedrijvigheid te erkennen en de 
belasting welke haar billijk kan worden gevraagd behoorlijk vast te stellen, kortom een stelsel 
van heffing in te voeren dat de tweevoudige verdienste zal hebben de Schatkist nieuwe 
middelen te verschaffen en het de beroepspersonen in zake onroerende verrichtingen mogelijk 
te maken in volle vrijheid en openbaarheid te handelen en van een practijk af te zien, die op 
burgerlijk en fiscaal gebied vol gevaar is, en erin bestaat een verkoop onder verschillende 
vormen te bewimpelen, inzonderheid onder het voorkomen van een lastgeving tot verkoop 
hun door den eigenaar gegeven, of onder den vorm van inbreng in een vennootschap » 
(Belgisch Staatsblad, 1 december 1939, pp. 8010-8011). 
 

 B.3.2.  Die doelstellingen werden in herinnering gebracht en uitvoerig beschreven tijdens 

de parlementaire voorbereiding van de wet van 3 februari 1959, die de verkoop van bepaalde 

landeigendommen van de toepassing van dat verlaagde tarief uitsloot. In het verslag van de 

Commissie voor de Financiën van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt immers 

uiteengezet : 

 

 « Het ontwerp (Stuk Kamer nr. 928, 1957-1958) werd ons overgemaakt door de Senaat 
[en] heeft ten doel, aan de handelaars in onroerende doch landelijke goederen, het voordeel te 
ontnemen dat hun door artikel 62 van het koninklijk besluit van 30 november 1939 werd 
gegeven. 
 
 Ten einde de draagwijdte van de besproken tekst goed te begrijpen is het nodig de 
huidige toestand even te beschrijven.  
 
 Men weet dat bij verhandeling van onroerende goederen een evenredig recht van 11 % op 
de waarde van de verkochte goederen geheven wordt. 
 
 Deze beschikking die reeds zwaar kon lijken voor de koper welke voor eigen gebruik een 
huis of een grond koopt, scheen dubbel zwaar en economisch nadelig voor de handelaar in 
onroerende goederen : wij bedoelen de man wiens beroep er in bestaat onroerende goederen 
aan te kopen om dezelve, na korten tijd terug van de hand te doen. 
 
 Indien men op dergelijke verkopingen het recht van 11 % zou toepassen, dan zou men de 
koopprijs der onroerende goederen op onbillijke wijze doen stijgen en bovendien het beroep 
van handelaar in onroerende goederen onnodig bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. 
 
 Anderzijds werd vastgesteld dat de handelaars in onroerende goederen – ten einde aan de 
onbillijkheid van deze belasting te ontsnappen – hun toevlucht namen tot onderhandse acten 
of aankoopoptie’s op langen termijn waarop dan geen enkel registratierecht betaald werd. 
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 Deze handelwijze had niet alleen een nadeel voor de schatkist maar stelde kopers en 
verkopers bloot aan grote alea’s vermits de alzo afgesloten overeenkomsten niet 
overgeschreven werden. 
 
 Ten laatste maakte men de berekening dat de handelaars in onroerende goederen grote 
economische diensten aan de gemeenschap kunnen bewijzen vermits hun taak er niet enkel in 
bestaat goederen te kopen en te verkopen, doch wel domeinen te kopen om ze tot 
bouwgronden om te werken : zij verzorgen het plan van aanleg, trekken straten of gaan ten 
overstaan van de openbare besturen dienaangaande verbintenissen aan. Kortom zij kunnen bij 
de uitbreiding van onze steden en gemeenten en nl. bij de opening van nieuwe wijken zeer 
grote diensten bewijzen. 
 
 Om al deze redenen had het koninklijk besluit van 30 november 1939 het recht van 11 % 
- ten voordele van de hierboven beschreven verkopingen, tot op 2,50 % herleid onder de 
voorwaarden er in beschreven. 
 
 Het doel van de huidige tekst is dit gunsttarief te behouden voor de verkopingen van 
bouwgronden alsmede voor de verkopingen van landeigendommen van grote waarde (nl. 250 
maal het kadastraal inkomen), maar het gunsttarief af te schaffen voor de verkopingen van 
landeigendommen van kleinere waarde, nl. deze waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 
250 maal het kadastraal inkomen » (Parl. St., Kamer, 1958-1959, nr. 81-2, pp. 1-2). 
 

 B.3.3.  Uit het voorgaande volgt dat het verlaagde tarief dat ten gunste van de 

vastgoedmakelaars werd ingevoerd, tegelijkertijd ertoe strekt de rechten van de Schatkist te 

vrijwaren, de handel in de betrokken onroerende goederen te vergemakkelijken en de 

transparantie van die handel te waarborgen – en dat zowel in het voordeel van die makelaars 

als van de latere kopers van die onroerende goederen. 

 

 B.4.1.  De vereiste van een authentieke akte is pertinent ten opzichte van de voormelde 

doelstellingen, en meer bepaald ten opzichte van het streven naar transparantie van de handel 

in onroerende goederen, waarbij tegelijkertijd de kopers worden beschermd aan wie de 

vastgoedmakelaars het goed dat zij zelf hebben verworven, verder verkopen. 

 

 Een verkoop is immers een overeenkomst op grond waarvan de verkoper tegen een prijs 

de eigendom van een zaak of van een recht aan de koper overdraagt. Het gaat om een 

consensuele overeenkomst : zij bestaat tussen partijen enkel door een wederzijdse 

instemming, los van de wijze waarop die instemming is uitgedrukt - en meer bepaald 

ongeacht of gebruik werd gemaakt van een onderhandse akte of van een authentieke akte. 

 

 Niettemin is de verkoop, wanneer hij een onroerend goed betreft, krachtens artikel 1 van 

de hypotheekwet (de wet van 16 december 1851) slechts tegenstelbaar aan derden voor zover 
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hij werd overgeschreven, formaliteit waarvoor enkel authentieke akten – naast de in rechte 

erkende onderhandse akten en de vonnissen bedoeld in artikel 2 van de voormelde wet –

 worden aangenomen. 

 

 Bijgevolg zal de onderhandse verkoop van een onroerend goed – ook al is hij volkomen 

rechtsgeldig tussen de partijen - pas vanaf de overschrijving van de authentieke akte aan 

derden tegenstelbaar zijn. 

 

 De wetgever heeft zich ervan willen vergewissen dat de persoon die een onroerend goed 

van een makelaar koopt, over alle waarborgen beschikt met betrekking tot de eigendomstitel 

van die laatste, wat veronderstelt dat de koopakte werd overgeschreven en dus in authentieke 

vorm werd verleden. 

 

 B.4.2.  De wetgever kon eveneens oordelen dat het feit dat de overschrijving en de eraan 

verbonden tegenstelbaarheid wordt voorbehouden voor « vonnissen, authentieke akten en in 

rechte of voor notaris erkende onderhandse akten » (artikel 2, eerste lid, van de 

hypotheekwet), van die aard was, door de hoedanigheid van de auteurs van die akten, dat het 

de transparantie van de handel in onroerende goederen zou waarborgen, wat de wetgever 

eveneens wenste toen hij het verlaagde tarief invoerde. 

 

 B.4.3.  Uit het voorgaande volgt dat de wetgever, door het voordeel van het verlaagde 

registratierecht dat ten gunste van de vastgoedmakelaars werd ingevoerd, afhankelijk te 

stellen van het verlijden van een authentieke akte, een maatregel heeft genomen die redelijk 

verantwoord is. 

 

 Het Hof moet echter onderzoeken of het redelijk verantwoord is om dat verlaagde tarief 

niet toe te passen wanneer de onderhandse verkoopakte van het onroerend goed ter registratie 

werd aangeboden vóór het verlijden van de authentieke akte. 

 

 B.5.1.  Zoals in B.3.3 werd opgemerkt, strekt het verlaagde tarief dat ten gunste van de 

vastgoedmakelaars werd ingevoerd, tegelijkertijd ertoe de rechten van de Schatkist te 

vrijwaren, de handel in de betrokken onroerende goederen te vergemakkelijken en de 

transparantie van die handel te verzekeren, en dat zowel in het voordeel van die makelaars als 

in het voordeel van de latere kopers van die onroerende goederen. 
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 Gelet op die doelstellingen, is het niet klaarblijkelijk onverantwoord het voordeel van het 

verlaagde tarief voor te behouden voor de authentieke akten, en meer bepaald voor die 

waarmee, zoals te dezen, een vastgoedmakelaar zulk een goed koopt. 

 

 B.5.2.  Enerzijds, kon de wetgever oordelen dat de hoedanigheid waarmee de personen en 

autoriteiten die de auteur zijn van authentieke akten zijn bekleed, de transparantie van de 

handel in onroerende goederen kon waarborgen, wat de wetgever eveneens wenste bij de 

invoering van het in het geding zijnde verlaagde tarief. 

 

 Anderzijds, kon de wetgever eveneens rekening houden met het feit dat, zoals in B.4.1 

werd opgemerkt, de verkoop van een onroerend goed, krachtens artikel 1 van de 

hypotheekwet (de wet van 16 december 1851), slechts aan derden tegenstelbaar is voor zover 

hij werd overgeschreven – formaliteit waarvoor in principe alleen de authentieke akten 

worden aangenomen. Door in het in het geding zijnde artikel 62 het voordeel van het 

verlaagde tarief afhankelijk te stellen van het verlijden van een authentieke akte en 

tegelijkertijd de registratietermijnen die bij artikel 32 van het Wetboek der registratierechten 

zijn vastgesteld, voor te schrijven, verzekert de wetgever zich ervan dat de persoon die een 

onroerend goed wenst te kopen van een makelaar, binnen een korte termijn over alle garanties 

beschikt betreffende de tegenstelbaarheid van de eigendomstitel van die laatste. 

 

 Ten slotte, in de veronderstelling dat de authentieke koopakte van een onroerend goed 

vanuit legitieme overwegingen niet kan worden verleden binnen de in artikel 32, 4°, 

vastgestelde termijn, kan geen abstractie worden gemaakt van het feit dat de onderhandse 

koopakte van zulk een onroerend goed als minuut kan worden neergelegd bij een notaris door 

alle personen die partij waren bij de overeenkomst, wat de weg opent voor de overschrijving 

ervan en voor de registratie ervan, binnen de voormelde termijn, tegen het verlaagde tarief 

van het in het geding zijnde artikel 62. 

 

 B.5.3.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 62, eerste lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 

schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 4 november 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4835 

 
 

Arrest nr. 128/2010 
van 4 november 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 40 tot 47 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van 

voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 11 december 2009 in zake Sid Ahmed Bouzar en Réjane Hein tegen de 
Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 december 
2009, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 40 tot 47 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij niet erin voorzien dat de vreemdeling 
die een gezinshereniging aanvraagt met een echtgenoot die een Belgisch of Europees 
onderdaan is, tot het verblijf moet worden toegelaten wanneer zijn aanvraag na het verstrijken 
van een bepaalde termijn niet is beantwoord, terwijl de vreemdeling die een gezinshereniging 
met een tot het verblijf in België toegelaten niet-EG-onderdaan aanvraagt, met toepassing van 
artikel 12bis (§ 2, derde, vierde en vijfde lid; § 3, derde en vierde lid; § 4, derde lid) van 
diezelfde wet, bij ontstentenis van antwoord na het verstrijken van een termijn van negen 
maanden, eventueel verlengd, die volgt op de datum waarop zijn aanvraag is ingediend, wel 
tot dat verblijf wordt toegelaten ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Sid Ahmed Bouzar, die keuze van woonplaats doet te 4020 Luik, rue Raymond 
Geenen 77, en Réjane Hein, wonende te 4020 Luik, rue Raymond Geenen 77; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 14 juli 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Vinois loco Mr. D. Andrien, advocaten bij de balie te Luik, voor Sid Ahmed 
Bouzar en Réjane Hein; 
 
 .  Mr. P. Lejeune en Mr. D. Belkacemi loco Mr. D. Matray, advocaten bij de balie te 
Luik, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 Bij beschikking van 16 september 2010 heeft voorzitter M. Melchior de zaak voorgelegd 
aan het Hof in voltallige zitting. 
 
 Bij beschikking van dezelfde dag heeft het Hof de debatten heropend en de dag van de 
terechtzitting bepaald op 13 oktober 2010. 
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 Op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Andrien, advocaat bij de balie te Luik, voor Sid Ahmed Bouzar en Réjane Hein; 
 
 .  Mr. P. Lejeune, advocaat bij de balie te Luik, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Sid Ahmed Bouzar, van Algerijnse nationaliteit, en Réjane Hein, van Belgische nationaliteit, zijn op 15 juni 
2007 gehuwd in Mostaganem in Algerije. Dat huwelijk is geldig verklaard bij een vonnis gewezen op 8 april 
2008 door de afdeling familiezaken van de Rechtbank te Mostaganem. 
 
 Op 17 augustus 2008 heeft de echtgenoot, nog steeds verblijvend in Algerije, een aanvraag ingediend tot 
gezinshereniging en tot het verkrijgen van een visum, geregistreerd door de dienst Vreemdelingenzaken op 
9 september 2008. Op 26 november 2008 beslist die laatste zijn uitspraak uit te stellen, daar een administratief 
onderzoek moet worden gevoerd via de diensten van het parket. 
 
 Daar het dossier vastzit, maken Sid Ahmed Bouzar en Réjane Hein een zaak aanhangig bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik en eisen zij dat de Belgische Staat ertoe wordt veroordeeld Sid Ahmed Bouzar toe te 
laten tot het verblijf en hem een gezinsherenigingsvisum uit te reiken binnen de maand na het uit te spreken 
vonnis, op straffe van een dwangsom van 300 euro per dag vertraging en per inbreuk. Op de dag van de 
terechtzitting had het parket nog geen enkele beslissing genomen. Het advies van het openbaar ministerie, 
neergelegd op de terechtzitting van 13 november 2009, antwoordt in zekere zin op die eis; het verzet zich tegen 
de uitreiking van het visum, ervan uitgaande dat het door de eisers aangevoerde huwelijk in strijd is met de 
Belgische openbare orde in zoverre het een situatie van bigamie betreft. 
 
 De verwijzende rechter preciseert in dat verband evenwel, en ook al zal die problematiek volgens hem niet 
rechtstreeks moeten worden behandeld in het vonnis, dat de eiser nog steeds de echtgenoot was van Amina Amar 
wanneer hij op 15 juni 2007 in Algerije in het huwelijk is getreden met Réjane Hein, maar dat een Algerijns 
vonnis op 19 februari 2008 de ontbinding van die eerste huwelijksband heeft bevolen, dus vóór de uitspraak van 
het Algerijns vonnis tot geldigverklaring van het huwelijk van de eisers op 8 april 2008. 
 
 Na een lange motivering waarin hij oordeelt dat artikel 40bis, § 1, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met 
name « onvoldoende nauwkeurig » is en hoewel hij heeft vastgesteld dat de eisers niet verzoeken om een 
prejudiciële vraag aan het Hof te stellen, werpt de verwijzende rechter de hiervoor weergegeven prejudiciële 
vraag ambtshalve op. In de volgende bewoordingen acht hij die vraag noodzakelijk om zijn beslissing te wijzen : 
 
 « […] het antwoord op die vraag zal het immers mogelijk maken al dan niet te besluiten tot de gebonden 
bevoegdheid van de administratieve overheid, hetgeen een significante weerslag heeft ten aanzien van het 
bestaan van een subjectief recht op de toelating tot het verblijf dat automatisch zou worden, alsook ten aanzien 
van de uitreiking van een visum, dat daaruit voortvloeit. Immers, in de hypothese van een bevestigend antwoord 
van het Grondwettelijk Hof en voor zover dat de bewoordingen van zijn arrest het mogelijk maken die 
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ongrondwettigheid te verhelpen, zal de eiser dergelijke subjectieve rechten kunnen verkrijgen en zal zijn 
vordering gegrond worden verklaard […] ». 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de eisers voor de verwijzende rechter 
 
 A.1.  Sid Ahmed Bouzar en Réjane Hein stellen in hoofdorde voor de prejudiciële vraag ontkennend te 
beantwoorden. Volgens hen zou uit de lering van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(arrest MRAX t. Belgische Staat van 25 juli 2002) voortvloeien dat de wetgever geen voorafgaand visum zou 
kunnen opleggen als voorwaarde voor de gezinshereniging en dat het visum bijgevolg op het eerste verzoek zou 
moeten worden toegekend aan diegenen die het aanvragen, zodat er geen enkele termijn zou bestaan in het kader 
van de behandeling van die aanvragen. 
 
 In ondergeschikte orde vragen de eisers voor de verwijzende rechter aan het Hof de door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik gestelde prejudiciële vraag als volgt te herformuleren : 
 
 « Schenden de artikelen 12bis, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 en 47 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, al 
dan niet in samenhang gelezen met artikel 10, § 1, 1°, van dezelfde wet, de artikelen 10, 11, 22 en 191 van de 
Grondwet, en/of de artikelen 8, 12 en 14 EVRM, alsook het beginsel van het vrije verkeer van de Europese 
burgers en hun familieleden, in die zin geïnterpreteerd dat de vreemdeling die een gezinshereniging aanvraagt 
met een niet-EG-onderdaan die tot het verblijf in België is toegelaten, zelf van rechtswege is toegelaten tot het 
verblijf bij ontstentenis van een antwoord binnen een termijn van negen maanden, eventueel verlengd, die volgt 
op de datum waarop zijn visumaanvraag is ingediend, zonder dat is voorzien in eenzelfde toelating tot het 
verblijf voor de vreemdeling die een gezinshereniging aanvraagt met een Belgische of EG-echtgenoot bij 
ontstentenis van een antwoord op zijn visumaanvraag na het verstrijken van een bepaalde termijn, waardoor die 
laatstgenoemde aldus zonder objectieve, redelijke of evenredige verantwoording verschillend wordt 
behandeld ? ». 
 
 Zij verzoeken het Hof die vraag bevestigend te beantwoorden. Artikel 12bis van de wet van 15 december 
1980 kent, volgens de eisers, aan de hereniging een werkelijk subjectief recht toe, in die zin dat de Staat, na het 
verstrijken van de termijn, zich in een situatie van gebonden bevoegdheid bevindt, aangezien de toelating tot het 
verblijf bij de wet is erkend. Tenzij een omgekeerde discriminatie in het leven wordt geroepen, gelet op het feit 
dat de familieleden van een Belgische of Europese onderdaan niet mogen beschikken over minder rechten dan de 
familieleden van een niet-EG-onderdaan, moet worden aangenomen dat, ofwel zij eveneens aanspraak kunnen 
maken op die bepaling (waarbij de wetgever een dergelijke discriminatie heeft willen voorkomen door te 
preciseren dat artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 van toepassing is « onverminderd de meer 
voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de familieleden van de burger van de 
Unie zouden kunnen aanspraak maken », en artikel 12bis zeker een wet is in de zin van die bepaling), ofwel dat 
de artikelen 40 tot 47 van de wet van 15 december 1980 in strijd zijn met de in de vraag vermelde supranationale 
bepalingen en grondwetsbepalingen, daar niet is voorzien in een analoge procedure en sanctie. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.2.1.  De prejudiciële vraag dient volgens de Ministerraad ontkennend te worden beantwoord. In de eerste 
plaats omdat de door de wetgever ingevoerde categorieën van vreemdelingen niet vergelijkbaar zijn. 
 
 Vervolgens kan de wet niet uiteen worden gehaald teneinde een bijzondere bepaling uit haar context te 
lichten. Het aangewende criterium om een onderscheid te maken tussen de categorieën van vreemdelingen is 
objectief, vermits het steunt op de nationaliteit van de echtgenoot bij wie men zich vervoegt. 
 



 5

 Het geheel van regels die van toepassing zijn op de enen en de anderen vertoont duidelijke verschillen. De 
verschillen tussen de twee situaties hebben voornamelijk te maken met de sanctie wanneer de vereiste 
documenten niet worden voorgelegd, met de categorieën van familieleden die dat recht verkrijgen en met de 
voorwaarden waaraan zij moeten voldoen. 
 
 De wetgever beoogde niet de echtgenoten van Belgen of burgers van de Unie dezelfde verplichting tot 
samenwoning op te leggen als de echtgenoten van onderdanen van derde landen, en dit met rechtstreekse 
gevolgen voor het behoud van het verblijfsrecht. Immers, voor de vreemdelingen-echtgenoten van onderdanen 
van derde landen, in tegenstelling tot de echtgenoten van Belgische burgers of onderdanen van de Unie, wordt 
het verblijf toegekend voor een beperkte duur van één jaar, verlengbaar gedurende een periode van drie jaar. Bij 
het verstrijken van die periode wordt het onbeperkt. De hernieuwing of verlenging van de verblijfsvergunning 
van één jaar gebeurt niet automatisch. 
 
 De Ministerraad voert tot besluit aan dat de regel in verband met de gevolgen van het overschrijden van een 
termijn, door de administratie, dus op zich niet kan worden onttrokken aan het geheel waarvan die deel uitmaakt, 
en dat grondig verschilt voor de twee categorieën van vreemdelingen, waarmee het wezenlijk verschillende 
karakter van hun respectieve situaties wordt bevestigd. 
 
 In ondergeschikte orde voert de Ministerraad aan dat de discriminatie, in de veronderstelling dat die bestaat, 
niet is vervat in artikel 40bis van de voormelde wet, noch in de artikelen 40 tot 47, maar voortkomt uit het feit 
dat de wetgever de administratie geen termijn heeft opgelegd om uitspraak te doen en, vooral, de gevolgen van 
het overschrijden van een dergelijke termijn niet heeft beschreven. Een dergelijke lacune wordt beschouwd als 
een « eenvoudige lacune ». De prejudiciële vraag dient derhalve ontkennend te worden beantwoord in de zin van 
de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in zijn arresten met betrekking tot « eenvoudige » lacunes in de 
wetgeving. 
 
 Indien het Hof zou oordelen dat de lacune in de wetgeving « intrinsiek » is en zich situeert in de tekst zelf 
van de artikelen 40 tot 47 van de voormelde wet van 15 december 1980, zou dan moeten worden vastgesteld dat 
die situatie een nieuwe beoordeling door de wetgever impliceert. 
 
 A.2.2.  In zijn memorie van antwoord is de Ministerraad van mening dat de argumentatie die de eisers voor 
de feitenrechter in hun memorie uiteenzetten, onjuist is. De vreemdeling die een aanvraag indient, is ertoe 
gehouden te voldoen aan de voorwaarden voor het betreden van het grondgebied, en met name de voorwaarde 
om in het bezit te zijn van de vereiste documenten. Die vereiste betreft zowel de vreemdelingen die zich willen 
vervoegen bij een onderdaan van een derde land, als diegenen die zich vervoegen bij een Belg of een onderdaan 
van de Europese Unie. Het arrest MRAX van 25 juli 2002 van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan niet 
in die zin worden geïnterpreteerd dat het de familieleden van een Belgische onderdaan of van een onderdaan van 
de Unie ervan vrijstelt te voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het betreden van het grondgebied, met name 
in het licht van de openbare orde, en dus niet in die zin dat het de Belgische Staat belet het dossier van de aan 
hem voorgelegde visumaanvraag te onderzoeken. 
 
 Op 21 oktober 2002 is een omzendbrief aangenomen teneinde de Belgische reglementering ter zake te 
interpreteren in het licht van de lering van het arrest MRAX. Uit die omzendbrief vloeit voort dat de 
vreemdelingen-echtgenoten van EG-onderdanen niet langer zal kunnen worden geweigerd een 
verblijfsvergunning toe te kennen, wegens de niet-naleving van de voorwaarde met betrekking tot de voor te 
leggen documenten, en dat hun niet meer zal kunnen worden bevolen het grondgebied te verlaten wanneer zij 
tegen dat bevel geen enkel opschortend beroep kunnen instellen. Uit dat arrest vloeit evenwel geenszins voort dat 
diezelfde personen onverwijld en « op het eerste verzoek » een visum zouden verkrijgen wanneer zij bij hun 
ambassade een aanvraag indienen als familielid van een Belgische onderdaan of een onderdaan van de Unie. 
 
 Ten aanzien van het verzoek in ondergeschikte orde om de prejudiciële vraag te herformuleren, herinnert de 
Ministerraad eraan dat de partijen de inhoud van de prejudiciële vragen niet kunnen wijzigen of laten wijzigen, 
noch bijgevolg de toetsing van het Hof kunnen uitbreiden tot bepalingen die niet in de verwijzingsbeslissing 
worden beoogd. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van het verzoek om de prejudiciële vraag te herformuleren 

 

 B.1.1.  In hun memorie verzoeken de partijen voor de verwijzende rechter het Hof de 

prejudiciële vraag te herformuleren, teneinde het voorwerp van de vraag uit te breiden tot 

bepalingen die niet door de verwijzende rechter worden beoogd. 

 

 B.1.2.  De bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof staat het Hof niet 

toe op een dergelijk verzoek in te gaan. 

 

 

 Ten aanzien van de pertinentie van het antwoord op de prejudiciële vraag voor de 

oplossing van het bodemgeschil 

 

 B.2.1.  De zaak voor de verwijzende rechter heeft betrekking op een aanvraag tot 

gezinshereniging op basis van de artikelen 40 tot 47 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. Meer specifiek ondervraagt de verwijzende rechter het Hof over de termijnen 

die door de bevoegde overheid moeten worden gerespecteerd bij het beantwoorden van 

dergelijke aanvraag. 

 

 Op het ogenblik dat de prejudiciële vraag werd gesteld, had de eiser voor de verwijzende 

rechter nog geen antwoord ontvangen op de door hem ingediende aanvraag tot 

gezinshereniging. Bij brief van 13 oktober 2010 heeft de Ministerraad het Hof meegedeeld dat 

op 6 september 2010 aan de betrokken vreemdeling een visum D met het oog op 

gezinshereniging werd verleend. Volgens de Ministerraad moet de zaak worden 

teruggezonden aan de verwijzende rechter zodat deze kan bepalen welke de weerslag is van 

de toekenning van dit visum op de voor hem aanhangige zaak. 

 

 B.2.2.  Rekening houdend met het voorwerp van de vordering voor de verwijzende 

rechter en met de formulering van de prejudiciële vraag, kan niet worden betoogd dat het 
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antwoord op de prejudiciële vraag niet meer pertinent zou kunnen zijn voor de oplossing van 

het bodemgeschil. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of de artikelen 40 tot 47 van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna : « de Vreemdelingenwet ») de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet schenden, « in zoverre zij niet erin voorzien dat de vreemdeling die een 

gezinshereniging aanvraagt met een echtgenoot die een Belgisch of Europees onderdaan is, tot 

het verblijf moet worden toegelaten wanneer zijn aanvraag na het verstrijken van een 

bepaalde termijn niet is beantwoord, terwijl de vreemdeling die een gezinshereniging met een 

tot het verblijf in België toegelaten niet-EG-onderdaan aanvraagt, met toepassing van 

artikel 12bis (§ 2, derde, vierde en vijfde lid; § 3, derde en vierde lid; § 4, derde lid) van 

diezelfde wet, bij ontstentenis van antwoord na het verstrijken van een termijn van negen 

maanden, eventueel verlengd, die volgt op de datum waarop zijn aanvraag is ingediend, wel 

tot dat verblijf wordt toegelaten ». 

 

 B.4.1.  Artikel 12bis van de Vreemdelingenwet regelt de procedure inzake de toelating tot 

verblijf voor de vreemdelingen die op grond van artikel 10 van rechtswege zijn toegelaten tot 

een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk. Tot die categorie van vreemdelingen 

behoort onder meer de buitenlandse echtgenoot van een vreemdeling die toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of die gemachtigd is om er zich 

te vestigen (artikel 10, § 1, 4°). Artikel 12bis, § 2, regelt de procedure wanneer de aanvraag 

wordt ingediend via de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het 

buitenland; artikel 12bis, §§ 3 en 4, regelt de procedure wanneer de aanvraag in België 

gebeurt bij het gemeentebestuur. 

 

 B.4.2.  De artikelen 40 tot 47 van de Vreemdelingenwet bevatten specifieke bepalingen 

betreffende vreemdelingen, burgers van de Unie en hun familieleden en vreemdelingen, 

familieleden van een Belg. De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over die bepalingen in 

zoverre zij van toepassing zijn op een « vreemdeling die een gezinshereniging aanvraagt met 

een echtgenoot die een Belgisch of Europees onderdaan is », maar preciseert niet welke 
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situatie meer specifiek wordt beoogd. Uit de gegevens van de zaak blijkt evenwel dat het gaat 

om een aanvraag tot gezinshereniging die moet worden ingediend via een Belgische 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het buitenland. Het Hof beperkt zijn 

onderzoek derhalve tot de vergelijking van deze situatie met de situatie beoogd in 

artikel 12bis, § 2, van de Vreemdelingenwet. 

 

 B.5.1.  Artikel 12bis van de Vreemdelingenwet bepaalt : 

 

 « § 1.  De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene 
gevallen bevindt, moet zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 
 
 […] 
 
 § 2.  Indien de in § 1 bedoelde vreemdeling zijn aanvraag indient bij de Belgische 
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn 
verblijfplaats in het buitenland, moeten samen met de aanvraag documenten worden 
overgelegd die aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden die worden bedoeld in artikel 10, 
§§ 1 tot 3, met name een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet lijdt aan één van de 
in de bijlage aan deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij ouder is dan achttien jaar, 
een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document. 
 
 De datum voor het indienen van de aanvraag is die waarop alle bewijzen, overeenkomstig 
artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 
of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie, worden overgelegd. 
 
 De beslissing met betrekking tot de toelating tot verblijf wordt zo snel mogelijk en ten 
laatste negen maanden volgend op de datum van indiening van de aanvraag, zoals bepaald in 
het tweede lid, getroffen en betekend. 
 
 In bijzondere omstandigheden die verband houden met het complexe karakter van de 
behandeling van de aanvraag, kan de minister of zijn gemachtigde deze termijn tweemaal, met 
een periode van drie maanden, verlengen. Dit wordt gedaan door middel van een 
gemotiveerde beslissing die ter kennis wordt gebracht van de aanvrager. 
 
 Indien geen enkele beslissing getroffen werd na het verstrijken van de termijn van negen 
maanden volgend op de datum waarop de aanvraag werd ingediend, die eventueel verlengd 
werd overeenkomstig het vierde lid, moet de toelating tot verblijf verstrekt worden. 
 
 […] ». 
 

 B.5.2.  Artikel 12bis, § 2, van de Vreemdelingenwet werd vervangen door de wet van 

15 september 2006, waarbij de wetgever de Europese richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op 

gezinshereniging, heeft omgezet in Belgisch recht. Ten aanzien van onderdanen van een derde 
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land die een aanvraag tot gezinshereniging met een andere onderdaan van een derde land 

indienen, bepaalt artikel 5, lid 4, van die richtlijn dat een beslissing over hun aanvraag zo 

spoedig mogelijk en, in ieder geval, uiterlijk negen maanden na de datum van indiening van 

een verzoek moet worden genomen, dat die termijn in buitengewone omstandigheden kan 

worden verlengd en dat de lidstaten tevens moeten bepalen wat het gevolg is van het 

verstrijken van die termijn. Artikel 12bis, § 2, van de Vreemdelingenwet komt aldus tegemoet 

aan de verplichtingen opgelegd door de richtlijn. 

 

 B.6.1.  De artikelen 40 tot 47 van de Vreemdelingenwet werden gewijzigd door de wet 

van 25 april 2007, waarbij de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, werd omgezet in Belgisch recht. 

Volgens artikel 5 van de richtlijn moet een inreisvisum voor familieleden van de burgers van 

de Unie die een aanvraag tot gezinshereniging indienen zo spoedig mogelijk via een versnelde 

procedure worden verleend en krachtens artikel 10 wordt het verblijfsrecht van een familielid 

van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, binnen zes maanden 

na de datum van indiening van een aanvraag vastgesteld door afgifte van een verblijfskaart. 

 

 B.6.2.  Bij de omzetting van de richtlijn heeft de wetgever in de artikelen 40 tot 47 geen 

expliciete regeling ingevoerd inzake de termijn die door de overheid zou moeten worden 

gerespecteerd in het in de verwijzingsbeslissing beoogde geval. Artikel 42, § 1, verleent de 

Koning de opdracht om, overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen, de 

voorwaarden en de duur te regelen van het verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk van 

de burgers van de Unie en hun familieleden. Het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

bepaalt echter evenmin een termijn binnen welke over de aanvraag voor gezinshereniging via 

een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het buitenland, moet worden beslist. 

 

 B.7.1.  Artikel 12bis, § 2, derde tot vijfde lid, van de Vreemdelingenwet houdt voor de 

betrokken vreemdeling een dubbele waarborg in : enerzijds, wordt de overheid verplicht om 

binnen een bepaalde termijn te beslissen over de aanvraag tot gezinshereniging, zodat de 

betrokkene niet te lang in het ongewisse blijft over het antwoord op zijn aanvraag; anderzijds, 

moet de toelating worden verleend indien geen enkele beslissing werd genomen binnen de 
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opgelegde termijn, waardoor de betrokken vreemdeling wordt beschermd indien de overheid 

de opgelegde termijn niet respecteert of geen enkele beslissing neemt. 

 

 B.7.2.  Er bestaat geen redelijke verantwoording voor het ontzeggen van een dergelijke 

waarborg aan een onderdaan van een derde land die is gehuwd met een EU-onderdaan of met 

een Belgische onderdaan en die in soortgelijke omstandigheden een aanvraag tot 

gezinshereniging indient via een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in 

het buitenland. De betrokken vreemdeling heeft immers hetzelfde belang bij een tijdige 

beslissing en de rechtszekerheid gebiedt dat hij eveneens het gevolg kent van het uitblijven 

van die beslissing. 

 

 B.8.1.  De artikelen 40 en volgende maken deel uit van titel II van de Vreemdelingenwet 

met als opschrift « Aanvullende en afwijkende bepalingen betreffende bepaalde categorieën 

van vreemdelingen ». Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Vreemdelingenwet werd 

verklaard : 

 

 « Eerst en vooral en op algemene wijze dient te worden opgemerkt dat, in de mate dat er 
in Titel II geen afbreuk aan wordt gedaan, de bepalingen van Titel I van toepassing blijven op 
de drie categorieën van vreemdelingen die bedoeld worden in de hoofdstukken 1, 2 en 3 van 
Titel II. Dit verklaart waarom de benaming van titel II van het ontwerp Vranckx ‘ bepalingen 
eigen aan bepaalde categorieën van vreemdelingen ’ in dit ontwerp geworden is 
‘ Aanvullende en afwijkende bepalingen betreffende bepaalde categorieën van 
vreemdelingen ’ (zie advies van de Raad van State, blz. 78) » (Parl. St., Kamer, 1974-1975, 
nr. 653/001, p. 34). 
 

 B.8.2.  Vermits de wetgever in de artikelen 40 tot 47 van de Vreemdelingenwet geen 

termijn heeft bepaald binnen welke de overheid moet beslissen over een aanvraag tot 

gezinshereniging die wordt ingediend via een Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger in het buitenland, en dus evenmin bepaalt wat het gevolg is wanneer de 

overheid niet antwoordt binnen de voorziene termijn, zou kunnen worden voorgehouden dat 

de algemene regeling vervat in artikel 12bis, § 2, derde tot vijfde lid, van die wet van 

toepassing is. Deze regeling geldt immers voor de personen bedoeld in artikel 10, waartoe 

onder meer de vreemdelingen behoren wier recht op verblijf wordt erkend door een 

internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit (artikel 10, § 1, 1°). 
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 B.8.3.  De wetgever is niettemin bij de regeling van de gezinshereniging met de in de 

artikelen 40 tot 47 van de Vreemdelingenwet bedoelde personen gehouden door het Europees 

recht, waaronder de onder B.6.1 vermelde richtlijn 2004/38/EG en hij moet voorzien in een 

regelgeving die coherent is met andere bepalingen uit de Vreemdelingenwet. Volgens 

artikel 40bis van de Vreemdelingenwet gelden de bepalingen van titel II, hoofdstuk 1, 

onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen 

waarop de familieleden van de burger van de Unie aanspraak zouden kunnen maken. Volgens 

artikel 42 wordt het recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk erkend aan de 

burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de 

Koning bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bovendien stelt 

artikel 40ter dat voor wat de bepalingen van titel II, hoofdstuk 1, betreft, de bepalingen van 

dit hoofdstuk die van toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie die hem 

begeleiden of zich bij hem voegen eveneens van toepassing zijn op de familieleden van een 

Belg die hem begeleiden of zich bij hem voegen. 

 

 B.9.  Uit het bovenstaande volgt dat de artikelen 40 tot 47 van de Vreemdelingenwet niet 

bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de wetgever geen termijn 

heeft vastgesteld binnen welke de overheid moet beslissen over een aanvraag tot 

gezinshereniging die wordt ingediend via een Belgische diplomatieke of consulaire post in het 

buitenland en doordat hij niet heeft vastgesteld welk gevolg moet worden gehecht aan het 

uitblijven van een beslissing binnen de voorziene termijn. Die discriminatie vindt haar 

oorsprong in een lacune in de wetgeving, die enkel door de wetgever kan worden verholpen. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 40 tot 47 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de wetgever geen termijn heeft vastgesteld 

binnen welke de bevoegde overheden moeten beslissen over een aanvraag tot 

gezinshereniging van een niet-EU-burger met een burger van de Unie of een Belg, die wordt 

ingediend via een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland en doordat hij 

evenmin heeft vastgesteld welk gevolg moet worden gehecht aan het uitblijven van een 

beslissing binnen de voorziene termijn. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 4 november 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4822 

 
 

Arrest nr. 129/2010 
van 18 november 2010 

 
 
 

A R R E S T 
___________ 

 
 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 80, derde lid, en 82, tweede lid, van 

de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 30 november 2009 in zake Carole Piret tegen de nv « AXA Bank 
Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 december 2009, 
heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is er geen sprake van een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet strijdige 
discriminatie tussen de situatie van de echtgenoot van de verschoonde gefailleerde en die van 
de persoon die een verklaring van wettelijke samenwoning met de verschoonde gefailleerde 
heeft afgelegd, in zoverre de eerstgenoemde, die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld 
voor de schuld van zijn gefailleerde echtgenoot, door de werking van de verschoonbaarheid 
wordt bevrijd van zijn verplichting, terwijl de laatstgenoemde, die zich samen met de 
gefailleerde heeft verbonden, niet wordt bevrijd, hoewel beiden ertoe gehouden zijn bij te 
dragen in de lasten van het samenleven en de inkomsten van de eerstgenoemde bijgevolg 
definitief zullen worden vrijgesteld, terwijl die van de laatstgenoemde bezwaard blijven, met 
als gevolg dat de gefailleerde zelf, wanneer hij wettelijk samenwoont buiten het huwelijk, in 
tegenstelling tot de gehuwde, mogelijk nog indirect moet tegemoetkomen in de betaling van 
de schulden van diegene met wie hij samenleeft ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « AXA Bank Europe » (voorheen « AXA Bank Belgium », waarvan de 
maatschappelijke zetel is gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Davidts loco Mr. J.-M. van Durme, advocaten bij de balie te Luik, voor de 
nv « AXA Bank Europe »; 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 
 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Volgens de verwijzende rechter hebben Carole Piret en haar levensgezel, met wie zij wettelijk samenwoont, 
in juni 2006 bij de bank AXA samen een « overeenkomst voor privédoeleinden » gesloten teneinde te 
beschikken over 30 000 euro voor de verbouwing van het aan de eerstgenoemde toebehorende onroerend goed; 
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de lening is aangevraagd door haar levensgezel. De werken werden noodzakelijk geacht opdat hij een 
professioneel project zou kunnen ontwikkelen, maar zijn nooit verwezenlijkt door de geraadpleegde 
onderneming. 
 
 De levensgezel van Carole Piret is op 4 december 2006 door de Rechtbank van Koophandel te Luik failliet 
verklaard; op 22 mei 2007 verkrijgt hij de verschoonbaarheid.  
 
 De bank AXA doet in december 2006 een aangifte van schuldvordering voor 37 863 euro, waarbij zij 
verklaart te beschikken over de verbintenis van Carole Piret – die zij niet als een persoonlijke zekerheid 
beschouwt, maar als medeschuldenaar met haar levensgezel. Na een aanmaning en de opzegging van het krediet 
doet Carole Piret de in artikel 72ter van de faillissementswet bedoelde verklaring; zij wil de aan haar levensgezel 
toegekende verschoonbaarheid genieten door artikel 82, tweede lid, van de voormelde wet aan te voeren en, in 
ondergeschikte orde, de bevrijding verkrijgen die artikel 80, derde lid, van dezelfde wet onder bepaalde 
voorwaarden toekent aan de persoon die zich persoonlijk zeker heeft gesteld voor de gefailleerde, ongeacht of 
die al dan niet verschoonbaar is verklaard. 
 
 Nadat zij is afgewezen door de Rechtbank van Koophandel te Luik en tot de betaling van de van haar 
gevorderde bedragen is veroordeeld, stelt Carole Piret hoger beroep in voor het Hof van Beroep te Luik. 
 
 Dat laatste geeft een gedetailleerd overzicht van « verschillende gelijkenissen » tussen de wettelijke 
samenwoning en het huwelijk; het stelt bijgevolg de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Na te hebben herinnerd aan de feiten en de redenering van de eerste rechter, geeft de nv « AXA 
Bank Europe » (hierna : de bank AXA) een gedetailleerd overzicht van de redenen waarom het huwelijk en de 
wettelijke samenwoning onvoldoende vergelijkbare situaties zouden vormen.  
 
 A.1.2.  Die partij wijst achtereenvolgens op de gevolgen van het huwelijk die de regeling van de wettelijke 
samenwoning niet met zich meebrengt.  
 
 De wettelijke samenwoning wijzigt de staat van de personen niet. 
 
 Zij houdt geen enkele plicht tot getrouwheid, samenwoning, hulp en bijstand in.  
 
 Zij voert tussen de partners geen gemeenschap van goederen in. Uit artikel 1478 van het Burgerlijk 
Wetboek blijkt aldus dat geen enkel gemeenschappelijk vermogen bestaat en dat de inkomsten uit arbeid van de 
samenwonende eigen zijn; wanneer de eigendom niet is aangetoond, is het stelsel van de onverdeeldheid van 
toepassing. 
 
 Hoewel de samenwonenden naar evenredigheid van hun mogelijkheden bijdragen in de lasten van het 
samenleven, zet artikel 1477 van het Burgerlijk Wetboek artikel 221, tweede  tot zesde lid, van hetzelfde 
Wetboek evenwel niet om, artikel dat de ene echtgenoot, wanneer de andere zijn bijdrageplicht niet nakomt, 
toelaat om van de vrederechter een machtiging in zijn voordeel te verkrijgen voor de geldsommen die aan de in 
gebreke gebleven echtgenoot toekomen. 
 
 De beëindiging van de overeenkomst van wettelijke samenwoning is een eenzijdige beslissing ad nutum 
van één van de partners. 
 
 Ten slotte beveelt de vrederechter op grond van artikel 1479, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, in 
geval van onenigheid tussen de wettelijk samenwonenden, « de dringende en voorlopige maatregelen betreffende 
het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats, betreffende de persoon en de goederen van de 
samenwonenden en van de kinderen alsmede betreffende de wettelijke en contractuele verplichtingen van beide 
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samenwonenden »; die maatregelen vervallen evenwel op de dag dat de wettelijke samenwoning wordt 
beëindigd, hetgeen één van de wettelijk samenwonenden eenzijdig kan doen. 
 
 A.1.3.  Volgens de bank AXA vloeit hieruit voort dat de wettelijke samenwoning moet worden gezien als 
een situatie van samenleven die niet vergelijkbaar is met de instelling van het huwelijk - en zeker niet op het vlak 
van het vermogen, het enige aspect dat te dezen relevant is. Hoewel de regeling van de wettelijke samenwoning 
een vorm van soepelheid (herroepelijkheid die in voorkomend geval eenzijdig is) koppelt aan een zekere 
erkenning van het samenleven en het gevoelsleven van twee personen, zou het toch zo zijn dat de stabiliteit en de 
vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk geenszins zijn omgezet naar de wettelijke samenwoning. Die 
regeling zou immers het jurisprudentiële systeem formaliseren dat is ingevoerd voor de samenlevenden, 
wanneer, in een vergelijkbare situatie, niet eraan zou worden gedacht enige discriminatie aan te voeren.  
 
 A.2.  In haar memorie merkt de bank AXA eveneens op dat de (Waalse of federale) wetgever niet van plan 
is de op de echtgenoten en wettelijk samenwonenden toepasselijke juridische stelsels volledig te harmoniseren, 
ermee rekening houdend dat de twee categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn – de gevolgen van het 
huwelijk zijn talrijk, ingewikkeld en onlosmakelijk verbonden. De wettelijke samenwoning voert een verzachte 
regeling in, die vooral op elk ogenblik door slechts één van de partijen kan worden herroepen – en dit zonder 
enige gerechtelijke controle a priori. 
 
 Ter zake zou rekening moeten worden gehouden met het arrest nr. 187/2009, waarin het Hof met name 
heeft beslist dat « de decreetgever […] ernaar [kan] streven een vorm van gezinsleven te beschermen, in casu het 
huwelijk, dat grotere kansen op stabiliteit biedt. Hij is dus niet verplicht de samenwonenden dezelfde fiscale 
voordelen toe te kennen als de gehuwde paren ». 
 
 A.3.  In het tweede deel van haar memorie voert de bank AXA aan dat het in het geding zijnde verschil in 
behandeling - naast het feit dat het steunt op een objectief criterium – redelijk verantwoord is ten aanzien van het 
doel dat de wetgever nastreefde door het voordeel van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de echtgenoot van 
de gefailleerde. 
 
 A.4.1.  Zoals het Hof heeft opgemerkt in zijn arrest nr. 3/2008 werd de uitbreiding van de gevolgen van de 
verschoonbaarheid tot de echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde, 
ingevoerd omdat, in geval van gemeenschap van goederen, de inkomsten van de gefailleerde uit een nieuwe 
beroepsactiviteit in het gemeenschappelijke vermogen terechtkomen (artikel 1405, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek) : vervolgingen op de goederen van de echtgenoot, ingesteld door de schuldeisers van de gefailleerde, 
zouden de inkomsten van de gefailleerde uit zijn nieuwe activiteit bijgevolg kunnen raken, wat strijdig zou zijn 
met het nagestreefde doel. Het kan daarentegen verantwoord zijn dat de gevolgen van de verschoonbaarheid niet 
werden uitgebreid tot de voormalige echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde, aangezien, in die 
hypothese, de doelstelling van de verschoonbaarheid niet wordt ondergraven. 
 
 A.4.2.  In het stelsel van de wettelijke samenwoning bestaat geen enkele gemeenschap van goederen of 
soortgelijke regeling : de inkomsten uit arbeid en de persoonlijke goederen van de samenwonenden zijn eigen en, 
wanneer de oorsprong van de eigendom betreffende bepaalde goederen niet wordt bewezen, worden die 
beschouwd als zijnde in onverdeeldheid. 
 
 De bank AXA merkt op dat geen enkele schuldeiser dan ook in principe bezit kan nemen van de 
« inkomsten uit de nieuwe activiteit » van de verschoonbaar verklaarde wettelijk samenwonende na afloop van 
vervolgingen tegen de wettelijk samenwonende; een schuldeiser zou evenmin beslag kunnen leggen op 
persoonlijke goederen van de verschoonbaar verklaarde samenwonende, althans indien die laatste zorgzaam 
heeft gehandeld. De « fresh start » waarnaar de wetgever streefde wanneer hij artikel 82 van de 
faillissementswet heeft uitgevaardigd, zou dus niet in het gedrang komen.  
 
 A.4.3.  Ten aanzien van het argument afgeleid uit het feit dat de wettelijk samenwonenden ertoe verplicht 
zijn bij te dragen in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden – hetgeen het 
beginsel van de « fresh start » zou kunnen aantasten – wordt opgemerkt dat, hoewel die verplichting wel degelijk 
wettelijk is opgenomen, er evenwel geen enkel juridisch middel zou bestaan om de wettelijk samenwonende 
ertoe te dwingen ze na te komen : het beroep waarin is voorzien in huwelijkszaken bestaat immers niet voor de 
wettelijke samenwoning. 
 
 Overigens is de te dezen in het geding zijnde schuld geen « last van het samenleven » of een 
« niet-buitensporige schuld aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen », 
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bedoeld in artikel 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek of in artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek 
omgezet inzake wettelijke samenwoning : dergelijke lasten worden immers niet gedragen ten behoeve van de 
huishouding, maar in het voordeel van het eigen vermogen van één van de echtgenoten. Bijgevolg is de 
gefailleerde op grond van de regels van de wettelijke samenwoning niet ertoe gehouden bij te dragen in de 
betaling van die schuld. 
 
 A.4.4.  In de memorie wordt eveneens eraan herinnerd dat de situatie van de wettelijk samenwonende in 
ruime mate overeenstemt met die van de samenlevenden ten aanzien van wie niet eraan wordt gedacht artikel 82, 
tweede lid, van de faillissementswet toe te passen. 
 
 A.4.5.  Ten slotte zou ook rekening ermee moeten worden gehouden dat de verplichting om bij te dragen in 
de lasten van het samenleven of in andere die verband houden met de regeling van de wettelijke samenwoning, 
op elk ogenblik herroepelijk is, zoals de regeling van de wettelijke samenwoning op zich in feite is. De bank 
AXA onderstreept dat aan een schuldeiser dan ook niet de gevolgen kunnen worden opgelegd van een op elk 
ogenblik herroepelijke instelling en dus ook niet de uitwissing van de schuld alleen door de wil van de 
schuldenaar; volgens die partij zou een schijnsamenwoning immers niet kunnen worden uitgesloten « gelet op 
het gemak waarmee die tot stand komt en herroepelijk is en eveneens op de soepelheid ervan tijdens de 
uitvoering ervan ». 
 
 A.5.  Ten gronde herinnert de Ministerraad aan de doelstellingen die de wetgever heeft nagestreefd bij het 
aannemen van artikel 82, eerste en tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997. 
 
 Zoals het Hof in verschillende arresten (nrs. 67/2006, 37/2007 en 3/2008) heeft opgemerkt, streeft die 
bepaling in hoofdzaak een billijk evenwicht na tussen de belangen van de schuldenaar en die van de 
schuldeisers; de aangifte van verschoonbaarheid vormt voor de gefailleerde een gunstmaatregel die het hem 
mogelijk maakt zijn activiteiten te hervatten op een aangezuiverde basis, en dit niet alleen in zijn belang, maar 
ook in dat van zijn schuldeisers of sommigen onder hen, die belang erbij kunnen hebben dat hun schuldenaar zijn 
activiteiten op een dergelijke basis hervat – het voortzetten van een handels- of industriële activiteit kan 
bovendien het algemeen belang dienen; de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de 
echtgenoot is verantwoord om de in A.4.1 aangegeven motieven. 
 
 In zijn memorie merkt de Ministerraad ook op dat het Hof daarentegen heeft aanvaard dat de gevolgen van 
de verschoonbaarheid niet worden uitgebreid tot de echtgenoot van de niet-verschoonbaar verklaarde 
gefailleerde (arrest nr. 67/2006) of tot de voormalige echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde 
(arresten nrs. 67/2006, 37/2007 en 3/2008) : in die gevallen zou het – hiervoor in herinnering gebrachte – doel 
van de verschoonbaarheid niet zijn bedreigd. 
 
 A.6.1.  In het laatste deel van zijn memorie wenst de Ministerraad die beginselen toe te passen, waarbij hij, 
in het licht van het voordeel van de verschoonbaarheid, de situatie van de gehuwde echtgenoten en die van de 
wettelijk samenwonenden met elkaar vergelijkt. 
 
 A.6.2.  De Ministerraad verwijst eveneens naar het arrest nr. 187/2009 en merkt in de eerste plaats op dat 
de wetgever de kern van het gezinsleven, in voorkomend geval het huwelijk, dat de beste kansen op stabiliteit 
biedt, perfect heeft kunnen willen beschermen; hij is dus niet ertoe gehouden aan de samenwonenden dezelfde 
fiscale voordelen toe te kennen als aan de gehuwde paren – en te dezen is hij niet ertoe gehouden aan de 
samenwonende van de gefailleerde dezelfde verschoonbaarheid toe te kennen als die welke de echtgenoot van 
dezelfde gefailleerde geniet. 
 
 A.6.3.  Hoewel de aangifte van wettelijke samenwoning en het huwelijk - op het vlak van de wettelijke 
rechten en plichten die daaruit voortvloeien - geen « volkomen van elkaar losstaande » instellingen zijn, bestaan 
tussen beide evenwel fundamentele verschillen, die de Ministerraad op analoge wijze beschrijft als de bank AXA 
dat doet (A.1.2). Aldus wordt met name het huwelijk geacht de beste kansen op stabiliteit te bieden en is er in elk 
geval geen gemeenschappelijk vermogen tussen samenwonenden. In het geval van het huwelijk is er altijd een 
gemeenschappelijk vermogen, bij ontstentenis van een huwelijkscontract of, indien een huwelijkscontract 
bestaat, met als enige uitzondering het stelsel van de scheiding van goederen – dat de goederen in twee 
vermogens verdeelt, behalve voor de roerende goederen of die waarvan de eigendom voor slechts één van de 
echtgenoten niet vaststaat, die als onverdeeld worden beschouwd; in het geval van de wettelijke samenwoning, 
en in alle gevallen, behoudt ieder van de wettelijk samenwonenden de goederen waarvoor hij kan aantonen dat 
die hem toebehoren, de inkomsten uit die goederen en de inkomsten uit arbeid, terwijl de goederen waarvoor 
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geen enkele van de wettelijk samenwonenden kan aantonen dat die hem toebehoren en de inkomsten daaruit 
worden geacht in onverdeeldheid te zijn (artikel 1478, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek). 
 
 De Ministerraad besluit hieruit dat, ermee rekening houdend dat het gemeenschappelijk vermogen alleen 
zal bestaan in het huwelijk, het objectief en redelijk verantwoord kan zijn dat de gevolgen van de 
verschoonbaarheid door de wetgever niet worden uitgebreid tot de samenwonende van de verschoonbaar 
verklaarde gefailleerde : in die hypothese zou het doel van de verschoonbaarheid immers niet in het gedrang zijn. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van artikel 82 van de 

faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna : de faillissementswet) met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, in zoverre de echtgenoot van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde 

verschillend wordt behandeld in vergelijking met de wettelijk samenwonende van de 

verschoonbaar verklaarde gefailleerde. De eerstgenoemde, die persoonlijk aansprakelijk is 

voor de schuld van zijn gefailleerde echtgenoot, wordt van zijn verplichting bevrijd, terwijl de 

laatstgenoemde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn gefailleerde 

samenwonende, niet van zijn verplichting wordt bevrijd. 

 

 B.2.  Zoals het gedeeltelijk werd vervangen bij de wet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij 

de wet van 18 juli 2008, bepaalt artikel 82 van de faillissementswet : 

 

 « Indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, kan hij niet meer vervolgd 
worden door zijn schuldeisers. 
 
 De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn 
echtgenoot, of de voormalige echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die 
zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt ingevolge 
de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd. 
 
 De verschoonbaarheid heeft noch gevolgen voor de onderhoudschulden, noch voor de 
schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het 
overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de 
gefailleerde schuld heeft ». 
 

 B.3.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van de faillissementswetgeving die 

in essentie ertoe strekt een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de 

schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. 
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 De verklaring van verschoonbaarheid vormt voor de gefailleerde een gunstmaatregel die 

hem in staat stelt zijn activiteiten op een aangezuiverde basis te hervatten, en zulks niet alleen 

in zijn belang maar ook in het belang van zijn schuldeisers of sommigen onder hen die belang 

erbij kunnen hebben dat hun schuldenaar zijn activiteiten op een dergelijke basis hervat, 

waarbij het voortzetten van een handels- of industriële activiteit bovendien het algemeen 

belang kan dienen (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/1, pp. 35 en 36). 

 

 De wetgever, die van oordeel is dat « de mogelijkheid tot herstel […] utopisch [blijft] 

indien [de gefailleerde] de last van het passief moet blijven dragen », heeft gemeend dat « het 

[…] immers niet te verantwoorden [is] dat het in gebreke blijven van de schuldenaar als 

gevolg van omstandigheden waarvan hij het slachtoffer is, hem verhindert andere activiteiten 

te verrichten » (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 50). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever « op een evenwichtige wijze 

rekening [heeft willen] houden met de gecombineerde belangen van de gefailleerde zelf, van 

de schuldeisers, de werknemers en de economie in zijn geheel » en voor een menselijke 

regeling heeft willen zorgen die de rechten van alle betrokken partijen in acht neemt (Parl. 

St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 29). 

 

 B.4.  Artikel 82, tweede lid, bevrijdt de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde 

gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde, van zijn 

verplichtingen. 

 

 Het Hof dient te onderzoeken of die maatregel een discriminatie inhoudt ten aanzien van 

de wettelijk samenwonende van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde die persoonlijk 

aansprakelijk is voor de schuld van die gefailleerde. 

 

 Daarbij dient rekening te worden gehouden met de respectieve kenmerken van het 

huwelijk en van de wettelijke samenwoning, enerzijds, en met de economische en sociale 

doelstellingen van de in het geding zijnde maatregel, anderzijds. 
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 B.5.  Het verschil in behandeling tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden steunt 

op het feit dat hun juridische toestand verschilt, zowel wat hun persoonlijke verplichtingen 

jegens elkaar, als wat hun vermogensrechtelijke toestand betreft. 

 

 Die verschillende juridische toestand kan in bepaalde gevallen, wanneer die verband 

houdt met het doel van de maatregel, een verschil in behandeling tussen echtgenoten en 

wettelijk samenwonenden rechtvaardigen. Er dient bijgevolg te worden onderzocht of de 

respectieve kenmerken van het huwelijk en van de wettelijke samenwoning - in verband met 

het onderwerp en het doel van de in het geding zijnde maatregel - verantwoorden dat de 

wettelijk samenwonende van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde niet van zijn 

verplichting wordt bevrijd door de werking van de verschoonbaarheid, in tegenstelling tot de 

echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde, die eveneens aansprakelijk is voor 

de schuld van die laatstgenoemde. 

 

 B.6.1.  Echtgenoten zijn elkaar  hulp en bijstand verschuldigd (artikel 213 van het 

Burgerlijk Wetboek); zij genieten de bescherming van de gezinswoonst en de huisraad 

(artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek); de echtgenoten moeten hun inkomsten bij voorrang 

besteden aan hun bijdrage in de lasten van het huwelijk (artikel 217 van het Burgerlijk 

Wetboek), waarin zij moeten bijdragen naar vermogen (artikel 221 van het Burgerlijk 

Wetboek). Schulden die door een der echtgenoten worden aangegaan ten behoeve van de 

huishouding en de opvoeding van de kinderen verbinden de andere echtgenoot hoofdelijk, 

behoudens wanneer zij, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn 

(artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek).  

 

 B.6.2.  Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van 

twee personen die een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd 

(artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek). De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een 

van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt. Zij kan tevens door de samenwonenden 

worden beëindigd, in onderlinge overeenstemming of eenzijdig, door middel van een 

schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die daarvan melding maakt 

in het bevolkingsregister (artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 Op de wettelijke samenwoning zijn de volgende bepalingen toepasselijk : de wettelijke 

bescherming van de gezinswoning (artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, van het Burgerlijk 
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Wetboek) wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de wettelijke samenwoning; de 

wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van 

hun mogelijkheden en iedere niet-buitensporige schuld die door een der wettelijk 

samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die 

door hen worden opgevoed, verbindt de andere samenwonende hoofdelijk (artikel 1477 van 

het Burgerlijk Wetboek).  

 

 B.7.  Wanneer de wetgever in de faillissementswet een mogelijkheid invoert om de 

gefailleerde verschoonbaar te verklaren en de gevolgen van de verschoonbaarheid uitbreidt tot 

de echtgenoot van de gefailleerde die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de 

schuld van de gefailleerde, terwijl die gunstmaatregel niet ten goede komt aan de wettelijk 

samenwonende die zich eveneens persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van 

de gefailleerde, behandelt hij personen die gehouden zijn tot de regeling van dezelfde 

schulden, op verschillende wijze. 

 

 Immers, in beide situaties hebben de echtgenoot en de wettelijk samenwonende een 

persoonlijke verplichting aangegaan of zijn ze daartoe gehouden, die evenwel geen betrekking 

heeft op de betaling van een eigen schuld, maar op de vereffening van een schuld van de 

gefailleerde hoofdschuldenaar. 

 

 Ten aanzien van de echtgenoot die zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van zijn 

gefailleerde echtgenoot, kunnen de vervolgingen, door de schuldeisers van de gefailleerde, op 

zijn goederen, wegens de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid, niet langer 

plaatsvinden. De wettelijk samenwonende die zich persoonlijk heeft verbonden ten gunste van 

zijn gefailleerde samenwonende, geniet daarentegen geenszins de gevolgen van de 

verschoonbaarheid en blijft ertoe gehouden, op zijn bestaande en toekomstige goederen, een 

schuld aan te zuiveren waarvoor zijn wettelijk samenwonende niet langer kan worden 

vervolgd. 

 

 Door de regel van de verschoonbaarheid niet uit te breiden tot de wettelijk 

samenwonenden die zich persoonlijk aansprakelijk hebben gesteld voor de schuld van hun 

gefailleerde samenwonende, heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd dat, ten 

aanzien van het in B.3 omschreven doel, niet redelijk verantwoord is. 
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 B.8.  Aangezien de in B.7 vastgestelde leemte zich bevindt in de aan het Hof voorgelegde 

tekst, komt het de verwijzende rechter toe een einde te maken aan de door het Hof 

vastgestelde ongrondwettigheid, vermits die vaststelling is uitgedrukt in voldoende precieze 

en volledige bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt 

toegepast met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 In zoverre artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 niet in de 

mogelijkheid voorziet voor de wettelijk samenwonende die persoonlijk aansprakelijk is voor de 

schuld van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde die met hem wettelijk samenwoont, om van 

zijn verplichtingen te worden bevrijd, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en in het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 18 november 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4825 

 
 

Arrest nr. 130/2010 
van 18 november 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt, in het bijzonder de artikelen 23, § 2, tweede lid, 15°, en 31 ervan, 

gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en J. Spreutels, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 198.369 van 30 november 2009 in zake de stad Waver tegen de Commissie 
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 8 december 2009, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
 
 « Schendt de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
in zoverre zij prerogatieven van administratieve overheid toekent aan de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zoals die welke erin bestaat de boekhouding van 
de ondernemingen van de elektriciteitssector te controleren (artikel 23, § 2, tweede lid, 15°, 
van de wet van 29 april 1999) of een administratieve geldboete uit te spreken (artikel 31 van 
de wet van 29 april 1999), terwijl het bestuur van die Commissie niet rechtstreeks wordt 
verzekerd door de uitvoerende macht, die de Commissie niet voldoende kan controleren om 
de politieke verantwoordelijkheid voor de door haar gestelde handelingen voor de 
wetgevende Kamers op zich te kunnen nemen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met de artikelen 33 en 37 van de Grondwet, doordat de personen 
ten aanzien van wie de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
beslissingen neemt, in tegenstelling tot de andere burgers die het voorwerp van een 
administratieve beslissing uitmaken, niet de garantie genieten dat de beslissing wordt 
genomen door een administratieve overheid waarvan het bestuur rechtstreeks wordt verzekerd 
door de uitvoerende macht, die de administratieve overheid voldoende kan controleren om 
hiervoor de politieke verantwoordelijkheid voor de wetgevende Kamers op zich te kunnen 
nemen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de stad Waver, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen; 
 
 -  de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, waarvan de kantoren 
zijn gevestigd te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 26-38; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De stad Waver en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
hebben memories van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 15 september 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de stad Waver; 
 
 .  Mr. M. Daelemans loco Mr. D. Lindemans, en Mr. D. Verhoeven, advocaten bij de 
balie te Brussel, voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Sinds een besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 is de « Régie de l’électricité de la ville de 
Wavre », bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid, de netbeheerder voor de elektriciteitsdistributie op het 
grondgebied van de stad Waver. 
 
 Op 6 mei 2004 beslist de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), met 
toepassing van artikel 31 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, de 
stad Waver een administratieve geldboete op te leggen van 1 239,46 euro per kalenderdag vanaf 15 februari 
2004. Die geldboete wordt gemotiveerd door het niet-tijdige en onvolledige karakter van het semestrieel verslag 
betreffende de resultaten van de exploitatie van het distributienet tijdens het vorige semester, neergelegd door de 
« Régie ». Die beslissing maakt het voorwerp uit van een beroep tot nietigverklaring ingesteld op 13 juli 2004 
voor de Raad van State, rechtspleging in het kader waarvan de in het geding zijnde prejudiciële vraag is gesteld. 
 
 Bij een arrest van 31 januari 2006 beslist de Raad van State dat het verzoekschrift ontvankelijk is en dat de 
debatten dienen te worden heropend teneinde het de door de auditeur-generaal aangewezen leden van het 
auditoraat mogelijk te maken het onderzoek van de zaak voort te zetten. 
 
 De verzoekster voor de Raad van State voert een eerste middel aan afgeleid uit « de schending van de 
artikelen 10, 11, 33 en 37 van de Grondwet, het beginsel volgens hetwelk de bevoegdheden niet mogen worden 
gedelegeerd aan personen wier activiteiten ontsnappen aan de controle van de overheid, de onbekwaamheid van 
de persoon die de handeling heeft gesteld en de bevoegdheidsoverschrijding ». De stad Waver voert aan dat de 
door haar bestreden beslissing is genomen door een overheid waarvan het bestuur niet rechtstreeks wordt 
verzekerd door de uitvoerende macht en waarop die laatste geen toereikende controle kan uitoefenen. Zij merkt 
op dat, bij gebrek aan mechanismen die toelaten de politieke verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht ten 
aanzien van de actie van de CREG te behouden, diegenen die worden getroffen door een administratieve sanctie 
opgelegd door die Commissie, in tegenstelling tot diegenen die worden getroffen door een administratieve 
sanctie opgelegd door elke andere administratieve overheid, niet de waarborg genieten dat de uitvoerende macht 
een hiërarchische bevoegdheid of een toezichthoudende controle uitoefent ten aanzien van een dergelijke 
overheid waardoor zij de politieke verantwoordelijkheid voor de door die overheid genomen beslissingen op zich 
kan nemen, en dat de jurisdictionele controle die kan worden uitgeoefend op de beslissingen van de CREG de 
Regering geenszins toelaat een dergelijke politieke verantwoordelijkheid op zich te nemen. 
 
 Op 22 juli 2009 legt de auditeur-verslaggever een verslag neer waarin wordt voorgesteld aan het 
Grondwettelijk Hof de door de verzoekende partij in haar memorie van wederantwoord geformuleerde 
prejudiciële vraag te stellen. 
 
 Bij het arrest nr. 198.369 van 30 november 2009 wordt bijgevolg de hiervoor weergegeven vraag aan het 
Hof gesteld. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de stad Waver 
 
 A.1.1.  De stad Waver is van mening dat de CREG beschikt over een aanzienlijke beslissingsbevoegdheid, 
waaronder die om de rekeningen van de ondernemingen van de elektriciteitssector te controleren. Zij kan 
eveneens, met toepassing van artikel 31 van de wet van 29 april 1999, in sommige gevallen een administratieve 
geldboete opleggen. 
 
 De door de CREG genomen beslissingen konden, tot de wet van 27 juli 2005 « tot organisatie van de 
mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas », het voorwerp uitmaken van een beroep voor de Raad van State. Voortaan moeten die 
beroepen worden ingesteld ofwel voor het Hof van Beroep te Brussel, ofwel voor de Raad voor de Mededinging. 
 
 De CREG is een onafhankelijke overheid. De leden van het directiecomité zijn evenwel ertoe gehouden 
jaarlijks verslag uit te brengen aan de bevoegde minister. De minister deelt dat jaarverslag vervolgens met name 
mee aan de wetgevende Kamers. De ontwerpbegroting van de CREG wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Ministerraad, terwijl de financiële situatie van de CREG jaarlijks wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. 
Sinds de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen heeft de Ministerraad eveneens de mogelijkheid de 
tenuitvoerlegging van de beslissingen van de CREG te schorsen. 
 
 Artikel 23 van de richtlijn 2003/54/EG van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 
interne markt voor elektriciteit preciseert dat de overheden « geheel onafhankelijk [moeten zijn] van de belangen 
van de elektriciteitssector ». De onafhankelijkheid, die deze van de CREG moet zijn, is dus een 
onafhankelijkheid ten aanzien van de « elektriciteitssector », waarvan de Regering vanzelfsprekend geen deel 
uitmaakt. De onafhankelijkheid ten aanzien van de elektriciteitssector zou bijgevolg perfect te verzoenen zijn 
met de uitoefening van een toezichthoudende bevoegdheid. 
 
 De stad Waver merkt derhalve op dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet geschonden zijn, daar niet is 
voorzien in een mechanisme van politieke controle door het Parlement op de beslissingen genomen door de 
uitvoerende macht met betrekking tot de CREG. 
 
 A.1.2.  In haar memorie van antwoord is de stad Waver van mening dat richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 
2009, waarnaar de CREG in haar memorie verwijst, niet in aanmerking moet worden genomen in zoverre die 
dateert van na de administratieve geldboete die de CREG heeft opgelegd. 
 
 
 Standpunt van de CREG 
 
 A.2.1.  In hoofdorde is de CREG van mening dat de door de Raad van State gestelde prejudiciële vraag 
zonder voorwerp is, aangezien de Regering ten aanzien van haar een toereikende controle zou uitoefenen om de 
politieke verantwoordelijkheid voor haar handelingen op zich te kunnen nemen ten overstaan van het Parlement. 
De Regering stemt met name in met de algemene beleidsnota van de CREG (ex ante), kan haar (ex post) 
concrete maatregelen opleggen om de uitvoering te sanctioneren of die nota aan te vullen, en kan zelfs 
beslissingen van de CREG rechtstreeks schorsen of de wijziging ervan opleggen. De CREG herinnert eraan dat 
die controlebevoegdheid daadwerkelijk wordt uitgeoefend. De politieke verantwoordelijkheid die uit die 
controlebevoegdheid van de Regering voortvloeit, is bovendien daadwerkelijk, aangezien in de Kamer 
regelmatig vragen aan de voor energie bevoegde minister worden gesteld over de handelingen van de CREG. 
 
 A.2.2.  De CREG is in ondergeschikte orde van mening dat de vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord, in zoverre de regeling inzake de controle van de CREG in overeenstemming is met het 
gelijkheidsbeginsel. De CREG voert aan dat de prejudiciële vraag erop neerkomt het begrip zelf van 
onafhankelijke administratieve overheid in het geding te brengen, in zoverre de wetgever aan een dergelijke 
administratieve overheid een marge van autonomie heeft willen toekennen die niet verenigbaar is met het 
onderwerpen van die overheid aan een hiërarchische of toezichthoudende controle. De CREG onderstreept 
bijgevolg dat de onafhankelijkheid van de administratieve overheden ten opzichte van de Regering een dimensie 
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is die een wezenlijk bestanddeel ervan uitmaakt, en dat de prejudiciële vraag erop neerkomt het begrip van 
onafhankelijke administratieve overheid in het geding te brengen. 
 
 Vervolgens is de CREG van mening dat de in de prejudiciële vraag beoogde categorieën - de personen op 
wie een beslissing van de CREG betrekking heeft, enerzijds, en de personen op wie een beslissing betrekking 
heeft van een administratie die onder het rechtstreekse gezag van een minister staat, anderzijds - niet met elkaar 
vergelijkbaar zijn, gelet op de specifieke kenmerken van de sector. De entiteiten ten aanzien van wie de CREG 
haar tariefbevoegdheid uitoefent, zijn immers wettelijke monopolisten. Die monopoliesituatie onderscheidt de 
beheerders van de andere marktdeelnemers die handelen in een context van mededinging. Zij verantwoordt een 
verschillende regulering die, in voorkomend geval, verschillende maatregelen impliceert. 
 
 Ten slotte is de maatregel volgens de CREG niet onevenredig. De persoon op wie de door de CREG 
genomen maatregelen betrekking hebben, lijkt niet minder beschermd te zijn dan de persoon op wie de 
maatregelen betrekking hebben van een administratieve overheid die aan een gewoon toezicht is onderworpen. 
 
 De CREG ziet dan ook niet in hoe het feit dat de minister van Energie de politieke verantwoordelijkheid 
voor de door de CREG genomen maatregelen al dan niet rechtstreeks op zich neemt ten overstaan van de Kamer, 
een meer of minder gunstige situatie zou vormen voor de betrokken netbeheerder. Het is evenmin duidelijk hoe 
het opvragen van boekhoudkundige documenten of het opleggen van een administratieve geldboete door de 
CREG nadeliger zou zijn dan het nemen van identieke maatregelen door de klassieke administraties. 
 
 A.2.3.  In uiterst ondergeschikte orde zou de vraag geen gevolgen hebben, in zoverre de beoordeling van de 
regeling inzake de controle van de CREG niet ertoe kan leiden het Europees recht in het geding te brengen. In 
het kader van de derde elektriciteitsrichtlijn van 13 juli 2009 moet de onafhankelijkheid van de regulator ten 
opzichte van de Regering vrijwel totaal zijn, waarbij die laatste geen enkele concrete instructie kan geven aan de 
regulator. Zelfs onder de gelding van de tweede elektriciteitsrichtlijn moet de regulator onafhankelijk zijn ten 
opzichte van de deelnemers van de sector. 
 
 A.2.4.  In haar memorie van antwoord verklaart de CREG waarom, in België, de wetgever heeft gekozen 
voor de toekenning van een zekere autonomie aan de regulerende overheid, die verregaander is dan die van een 
gewone administratie. Dat gegeven is met name verantwoord door het feit dat, veel meer dan in de sector van de 
telecommunicatie, de overheid beschikt over rechtstreekse belangen in de elektriciteitssector. De stad Waver is 
daarvan een mooi voorbeeld, vermits zij het statuut van plaatselijke gemeenschap en dat van beheerder van het 
distributienet cumuleert, zonder tussenkomst van een afzonderlijke juridische structuur of participatie. 
 
 De verklaringen van de stad Waver moeten overigens duidelijk worden gerelativeerd wanneer zij de 
bevoegdheid van de CREG inzake administratieve geldboeten in die zin schetst dat zij over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid beschikt. De CREG kan alleen een geldboete opleggen om bestaande bepalingen van 
de wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan te doen naleven. Wat het tarief betreft, kan de CREG de geldboete 
alleen binnen de door de wetgever bepaalde perken vaststellen. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.3.1.  De Ministerraad herinnert in de eerste plaats eraan dat België ertoe gehouden was de bepalingen van 
de richtlijnen 96/92/EG en 2003/54/EG om te zetten. De bepalingen die prerogatieven van administratieve 
overheid toekennen aan de CREG, zijn dus het rechtstreekse gevolg van een verplichte omzetting van de 
richtlijnen. Ook al zouden de prerogatieven van administratieve overheid van de CREG in strijd zijn met de 
artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 33 en 37 van de Grondwet, quod non, 
merkt de Ministerraad op dat het niet tot de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof behoort de grondwettigheid 
van het afgeleid gemeenschapsrecht te controleren, waartoe de in het geding zijnde richtlijnen behoren. Om die 
reden is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag geen antwoord behoeft. 
 
 A.3.2.  In ondergeschikte orde merkt de Ministerraad op dat de CREG is onderworpen aan ingewikkelde 
mechanismen van politieke en jurisdictionele controle die het noodzakelijke toezicht op haar actie en de 
vereisten inzake onafhankelijkheid regelen. Het uitgangspunt van de prejudiciële vraag, namelijk de vermeende 
ontstentenis van een controle op de actie van de CREG, naar het voorbeeld van de op de uitvoerende macht 
uitgevoerde controle, mist volgens de Ministerraad feitelijke grondslag. Om die reden is de Ministerraad van 
mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
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 A.3.3.  In nog meer ondergeschikte orde stelt de Ministerraad dat de artikelen van de Grondwet die in de 
prejudiciële vraag worden aangevoerd, niet zijn geschonden. 
 
 In de eerste plaats merkt de Ministerraad op dat de CREG geen administratieve overheid als de andere is. 
Immers, als onafhankelijke administratieve overheid, beantwoordt de CREG aan bijzondere vereisten die een 
grotere of minder grote onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht impliceren. 
 
 Vervolgens staat het volgens de Ministerraad vast dat de oprichting van de CREG, op initiatief van de 
Europese wetgevingen en met het doel de wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren op het vlak van de 
liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten, een gewettigd doel nastreeft. Rekening houdend met de 
bevoegdheden van de CREG is de Ministerraad van mening dat het verantwoord is erin te voorzien dat het 
toezicht van de uitvoerende macht op de beslissingen van de CREG beperkt zal zijn en dat die rechtstreeks 
verslag over haar activiteit uitbrengt voor de wetgevende Kamers. Het lijkt ook verantwoord haar 
onafhankelijkheid te regelen, met name omdat de uitvoerende macht deelneemt aan de activiteit van de sector. 
 
 Het criterium van onderscheid tussen regulerende activiteit, enerzijds, en algemene uitvoerende 
bevoegdheden, anderzijds, is, gelet op hetgeen voorafgaat, objectief. 
 
 Ten slotte is de Ministerraad van mening dat een redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen het 
nagestreefde gewettigde doel en de aangewende middelen, namelijk het toekennen van bepaalde prerogatieven 
van administratieve overheid aan de CREG. Die evenredigheid wordt voorts verzekerd door de economie van het 
systeem inzake de controle van de CREG. 
 
 De onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht is beperkt, aangezien die laatste kan toezien 
op bepaalde beslissingen van de CREG. 
 
 Voor de rest herinnert de Ministerraad eraan dat de beslissingen van de CREG ofwel zijn onderworpen aan 
een controle van jurisdictionele aard, ofwel de controle van het Parlement, waarvoor zij haar beslissingen 
politiek moet verantwoorden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, zoals van toepassing op de feiten in het bodemgeschil, bepaalde : 

 

 « […] 
 
 § 2.  De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene 
taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds. 
 
 Te dien einde zal de commissie : 
 
 […] 
 
 15°  de boekhouding van de ondernemingen van de elektriciteitssector controleren 
inzonderheid ter verificatie van de naleving van de bepalingen van artikel 22 en de 
afwezigheid van kruissubsidies tussen de productie-, transmissie- en distributieactiviteiten; 
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 […] ». 
 

 Artikel 31 van de voormelde wet bepaalde : 
 

 « Onverminderd de andere door deze wet voorziene maatregelen, kan de commissie elke 
in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving van specifieke 
bepalingen van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan binnen de termijn bepaald door de 
commissie. Indien deze persoon bij het verstrijken van de termijn in gebreke blijft, kan de 
commissie, op voorwaarde dat de persoon werd gehoord of naar behoren werd opgeroepen, 
een administratieve geldboete opleggen. De geldboete mag, per kalenderdag, niet lager zijn 
dan vijftigduizend frank, noch hoger zijn dan vier miljoen frank, noch, in totaal, hoger zijn 
dan tachtig miljoen frank of 3 procent van de omzet die de betrokken persoon heeft 
gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt tijdens het laatste afgesloten boekjaar, indien 
dit laatste bedrag hoger is. De geldboete wordt ten gunste van de Schatkist geïnd door de 
Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, der registratie en domeinen. De 
administratieve geldboetes die de commissie aan de netbeheerder oplegt, worden niet 
opgenomen in de kosten bedoeld in artikel 12, § 2, 2°, maar worden in mindering gebracht 
van de billijke winstmarge bedoeld in artikel 12, § 2, 3° ». 
 

 Het betreft de in het geding zijnde bepalingen. 

 

 B.1.2.  Artikel 22 van dezelfde wet bepaalde : 

 

 « § 1.  De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de 
ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten ervan, alsmede de artikelen 64 tot 66, 77 (met 
uitzondering van het zesde lid), 80, 80bis en 177bis van de gecoördineerde wetten op de 
handelsvennootschappen zijn van toepassing op de netbeheerder en op de beheerders van de 
distributienetten, producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen die 
vennootschappen of organismen naar Belgisch recht zijn, ongeacht hun rechtsvorm. De 
jaarrekening van deze ondernemingen specificeert in de toelichting alle significante 
verrichtingen met verbonden of geassocieerde ondernemingen tijdens het betrokken boekjaar. 
 
 § 2.  De ondernemingen bedoeld in § 1 die verticaal of horizontaal geïntegreerd zijn, 
houden in hun interne boekhouding afzonderlijke rekeningen voor hun productie-, 
transmissie- en distributieactiviteiten en, in voorkomend geval, voor het geheel van hun 
activiteiten buiten de elektriciteitssector, zoals zij zouden moeten doen indien deze 
activiteiten door juridisch onderscheiden ondernemingen werden uitgevoerd. 
 
 […] 
 
 De jaarrekening van de ondernemingen bedoeld in het eerste lid bevat in de toelichting 
een balans en een resultatenrekening voor elke categorie van activiteiten, alsmede de regels 
voor de toerekening van de activa en passiva en de opbrengsten en kosten die bij de opstelling 
van de afzonderlijke rekeningen werden toegepast. Deze regels mogen slechts in 
uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd en deze wijzigingen moeten in de toelichting bij de 
jaarrekening worden vermeld en naar behoren gemotiveerd. 
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 § 3.  De commissie kan bepalen dat de ondernemingen bedoeld in § 1 of bepaalde 
categorieën ervan haar periodiek cijfermatige of descriptieve gegevens overmaken betreffende 
hun gescheiden rekeningen of hun financiële of commerciële betrekkingen met verbonden of 
geassocieerde ondernemingen, teneinde de commissie in de mogelijkheid te stellen na te gaan 
of deze relaties niet van aard zijn de wezenlijke belangen van de consumenten of de correcte 
uitvoering van de openbare dienstverplichtingen van de betrokken onderneming te schaden. 
 
 […] 
 
 Elk besluit dat voor de elektriciteitssector wordt vastgesteld krachtens artikel 11, 2°, van 
de voornoemde wet van 17 juli 1975, en elke afwijking die aan ondernemingen uit deze sector 
wordt toegestaan met toepassing van artikel 15 van dezelfde wet, is onderworpen aan het 
voorafgaand advies van de commissie ». 
 

 B.1.3.  De voormelde wet van 29 april 1999 heeft het voorwerp uitgemaakt van 

opeenvolgende wijzigingen. De wet van 1 juni 2005 « tot wijziging van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt » (Belgisch Staatsblad van 14 juni 

2005) beoogt de omzetting van de richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 26 juni 2003 « betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG ». Zij herdefinieert met name de 

opdrachten die aan de bevoegde overheden zijn toegekend inzake de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt en heeft tot doel een onderscheid te maken tussen de opdrachten ter 

voorbereiding van het beleid door de administratie en de opdrachten van toezicht op de 

werking van de markt door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

(hierna : CREG). Artikel 6 van de wet van 27 juli 2005 « tot organisatie van de 

mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas » (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005) heeft aan 

het Hof van Beroep te Brussel, zitting houdende zoals in kort geding, de bevoegdheid 

toegekend om kennis te nemen van de beroepen die met name zijn ingesteld tegen de 

beslissingen van de CREG waarbij administratieve geldboeten worden opgelegd. Aan het Hof 

van Beroep wordt de grond van de zaak voorgelegd en dat Hof doet uitspraak met volle 

rechtsmacht. Tot de inwerkingtreding van die wet waren die beroepen de beroepen waarin de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State voorzien, waarbij die laatste de onwettigheden of 

de klaarblijkelijke beoordelingsvergissingen van de beslissingen van de CREG kon afkeuren. 

 

 B.1.4.  Uit de gegevens van de zaak blijkt dat het geschil voor de Raad van State 

betrekking heeft op een beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de CREG waarbij 
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een administratieve geldboete werd opgelegd voor een inbreuk gepleegd vóór de 

inwerkingtreding van de voormelde wetten van 1 juni en 27 juli 2005. 

 

 Het Hof beantwoordt de prejudiciële vraag in het licht van de bepalingen die van kracht 

waren op het ogenblik dat de voor de Raad van State bestreden administratieve handeling is 

gesteld. 

 

 B.2.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van de 

voormelde artikelen 23, § 2, tweede lid, 15°, en 31 van de wet van 29 april 1999 met de 

artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 33 en 37, van de 

Grondwet, in zoverre de persoon ten aanzien van wie de CREG, waarvan het bestuur niet 

rechtstreeks zou worden verzekerd door de uitvoerende macht, een beslissing heeft genomen, 

het voorwerp zou uitmaken van een onverantwoord verschil in behandeling ten opzichte van 

de persoon ten aanzien van wie de administratieve overheden waarvan het bestuur 

rechtstreeks wordt verzekerd door de uitvoerende macht, een beslissing hebben genomen, 

waarbij de beslissingen van de CREG zouden ontsnappen aan de controle van de uitvoerende 

macht en bijgevolg aan de mogelijkheid om ten overstaan van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers de politieke verantwoordelijkheid voor de door haar gestelde 

handelingen op zich te nemen. 

 

 B.3.1.  De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit is opgericht bij artikel 23 

van de wet van 29 april 1999 « betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ». In de 

wet van 29 april 1999 « betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van 

de elektriciteitsproducenten » (Belgisch Staatsblad van 11 mei 1999) zijn aan die Commissie 

aanvullende bevoegdheden inzake de gasmarkt toegekend; in artikel 15 van die laatste wet 

wordt zij bijgevolg aangewezen als de « Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 

en het Gas » of de CREG. De CREG is een autonoom orgaan met rechtspersoonlijkheid 

waarvan de zetel is gevestigd in het arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

 

 Luidens artikel 23 van de in het geding zijnde wet van 29 april 1999 en artikel 15/14 van 

de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 

middel van leidingen, heeft de CREG een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 

inzake de organisatie en de werking van de elektriciteits- en gasmarkten, enerzijds, en een 

algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de desbetreffende wetten en 



 10

reglementen, anderzijds. Artikel 31 van dezelfde wet van 29 april 1999 staat de CREG met 

name toe sancties op te leggen in de vorm van administratieve geldboeten wanneer de 

bepalingen van de voormelde wet of de uitvoeringsbesluiten ervan zijn geschonden. 

 

 B.3.2.  De oprichting van de CREG past in de context van de liberalisering van de 

elektriciteitsmarkt ter uitvoering van richtlijnen van de Europese Unie. 

 

 Die richtlijnen strekken ertoe de elektriciteitsmarkt open te stellen voor de concurrentie in 

het voordeel van de ondernemingen en de verbruikers. Zij hebben de oprichting, in elke 

lidstaat, van een nationale regulerende overheid opgelegd, die met name de opdracht heeft 

controle uit te oefenen op de netbeheerders en hun tarieven en die ook kan worden belast met 

de controle van hun boekhouding. De CREG is de Belgische federale overheid voor de 

regulering van de elektriciteits- en gasmarkten. 

 

 B.4.  De CREG is een administratieve overheid die beschikt over een ruime autonomie 

die niet verenigbaar is met een hiërarchisch of een administratief toezicht. Zij werd opgericht 

om bepaalde taken uit te voeren, die de wetgever wenste te onttrekken aan het gezag van de 

federale Regering. 

 

 B.5.  De ontstentenis van een hiërarchisch of een administratief toezicht is niet strijdig 

met de Grondwet. Ook staat artikel 37 van de Grondwet, dat mede in de prejudiciële vraag 

wordt aangevoerd, er niet aan in de weg dat de wetgever specifieke uitvoerende 

bevoegdheden in een welbepaalde technische aangelegenheid toevertrouwt aan een autonome 

administratieve overheid, die voor het overige onderworpen blijft aan zowel de rechterlijke 

toetsing als de parlementaire controle. Overigens, in de considerans 34 van de 

richtlijn 2009/72/EG is gesteld dat de onafhankelijkheid van de energieregulator « rechterlijke 

toetsing en parlementair toezicht overeenkomstig het constitutionele recht van de lidstaten » 

niet uitsluit. 

 

 B.6.1.  De administratieve handelingen van de CREG zijn vatbaar voor jurisdictionele 

toetsing. Tot de inwerkingtreding van de voormelde wet van 27 juli 2005 waren zij 

onderworpen aan de beroepen waarin de gecoördineerde wetten op de Raad van State 

voorzien. 
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 B.6.2.  Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat die een volwaardige 

jurisdictionele toetsing uitoefent, zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen. De 

Raad van State gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde overheidsbeslissing de 

vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte juridische 

kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk onevenredig is met de vastgestelde feiten. 

Wanneer hij die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de 

Raad van State : indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag zij de motieven van het 

arrest dat de eerste beslissing heeft vernietigd, niet negeren; indien zij in de vernietiging 

berust, wordt de bestreden akte geacht nooit te hebben bestaan. 

 

 B.6.3.  Bovendien kan de Raad van State, in de omstandigheden bedoeld in artikel 17 van 

de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gelasten dat de uitvoering van de beslissing 

om sancties op te leggen, wordt geschorst, in voorkomend geval, door uitspraak te doen bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

 B.6.4.  De rechtzoekenden ten aanzien van wie de CREG een beslissing heeft genomen, 

beschikten dus, op het ogenblik dat de in het geding zijnde zaak voor de Raad van State werd 

ingediend, voor die laatste over een daadwerkelijk beroep voor een onafhankelijk en 

onpartijdig rechtscollege. 

 

 B.7.  Ter uitvoering van en binnen de grenzen van het recht van de Europese Unie is de 

wetgever bevoegd om de taken en de werking van de CREG te regelen. Ook dient hij haar 

begroting goed te keuren. De CREG moet aan de bevoegde minister jaarlijks een verslag 

uitbrengen over onder meer de uitvoering van haar opdrachten en de minister dient dat 

jaarverslag over te zenden aan de federale wetgevende Kamers en aan de Gewestregeringen 

(artikel 23, § 3, van de in het geding zijnde wet van 29 april 1999). Die wetgevende Kamers 

kunnen overigens, via de hun ter beschikking staande controlemiddelen, de bevoegde minister 

of de federale Regering ter verantwoording roepen. 

 

 Uit het voorgaande blijkt dat er wel degelijk een parlementaire controle is. 

 

 B.8.1.  In zoverre het voorgaande niet zou volstaan om te verantwoorden dat de personen 

die het voorwerp zijn van een beslissing van de CREG « niet de garantie genieten dat de 

beslissing wordt genomen door een administratieve overheid waarvan het bestuur rechtstreeks 
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wordt verzekerd door de uitvoerende macht » wordt dit, op grond van artikel 34 van de 

Grondwet, verantwoord door de vereisten die voortvloeien uit het recht van de Europese 

Unie. 

 

 B.8.2.  De omstandigheid dat de CREG haar taken met een hoge graad van autonomie 

uitoefent, vloeit inderdaad voort uit de vereisten van het recht van de Europese Unie, dat ter 

zake gaandeweg explicieter is geworden. 

 

 B.8.3.1.  Het ten tijde van de feiten in het bodemgeschil toepasselijke artikel 20, lid 3, 

van de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 

« betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit » bepaalde 

dat de lidstaten een van de partijen onafhankelijke bevoegde instantie dienden aan te wijzen 

die geschillen met betrekking tot de betrokken contracten en onderhandelingen moest 

beslechten. Artikel 22 van die richtlijn bepaalde dat de lidstaten passende en doeltreffende 

mechanismen dienden te creëren voor regulering, controle en transparantie, teneinde misbruik 

van machtsposities, met name ten nadele van de verbruiker, en marktondermijnende 

praktijken te voorkomen. 

 

 B.8.3.2.  Luidens artikel 23 van de richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 26 juni 2003 « betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG » - richtlijn die uiterlijk op 1 juli 

2004 diende te zijn geïmplementeerd - wijzen de lidstaten een of meer bevoegde instanties 

met de functie van regelgevende instantie aan. Die instanties dienen geheel onafhankelijk te 

zijn van de belangen van de elektriciteitssector. Zij zijn ten minste verantwoordelijk voor het 

waarborgen van niet-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende 

marktwerking ten aanzien van de in die bepaling nader gepreciseerde aangelegenheden, 

waaronder het voeren van afzonderlijke boekhoudingen ter voorkoming van kruissubsidies 

tussen productie-, transport-, distributie- en leveringsactiviteiten. 

 

 B.8.3.3.  Artikel 35 van de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 juli 2009 « betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG » - richtlijn die uiterlijk op 3 maart 

2011 moet worden geïmplementeerd - bepaalt : 
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 « 1.  Iedere lidstaat wijst één enkele nationale regulerende instantie op nationaal niveau 
aan. 
 
 […] 
 
 4.  De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de regulerende instantie en zorgen 
ervoor dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante wijze uitoefent. Te dien einde 
waken de lidstaten erover dat de regulerende instantie, bij de uitvoering van de 
reguleringstaken die haar bij deze richtlijn en de aanverwante wetgeving zijn opgelegd : 
 
 a)  juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk is van enige andere publieke of 
particuliere entiteit; 
 
 b)  ervoor zorgt dat haar personeel en de personen die belast zijn met haar beheer : 
 
 i)  onafhankelijk zijn van marktbelangen, en 
 
 ii)  bij het verrichten van de reguleringstaken geen directe instructies verlangen of 
ontvangen van regeringen of andere publieke of particuliere entiteiten. Eventuele nauwe 
samenwerking met andere bevoegde nationale instanties of de toepassing van algemene 
beleidsrichtsnoeren van de overheid die geen verband houden met de in artikel 37 genoemde 
reguleringstaken, worden door dit voorschrift onverlet gelaten. 
 
 5.  Om de onafhankelijkheid van de regulerende instantie te beschermen, waken de 
lidstaten er met name over dat : 
 
 a)  de regulerende instantie zelfstandig besluiten kan nemen, onafhankelijk van enig 
politiek orgaan, afzonderlijke jaarlijkse begrotingstoewijzingen ontvangt, zodat zij over 
autonomie beschikt bij de uitvoering van de toegewezen begroting, en de adequate personele 
en financiële middelen heeft om haar taken uit te voeren, en 
 
 b)  de leden van het bestuur van de regulerende instantie, of bij afwezigheid van een 
bestuur, de hogere leiding van de regulerende instantie, worden aangesteld voor een vaste 
termijn van vijf tot zeven jaar, die eenmaal kan worden verlengd. 
 
 In verband met punt b) van de eerste alinea, voorzien de lidstaten in een adequaat 
rouleringsschema voor het bestuur of de hogere leiding. De leden van het bestuur, of bij 
afwezigheid van een bestuur, de leden van de hogere leiding, mogen in die termijn uitsluitend 
van hun ambt worden ontheven als ze niet langer voldoen aan de in dit artikel omschreven 
voorwaarden of volgens de nationale wetgeving schuldig zijn geweest aan wangedrag ». 
 

 In dit verband wordt in de consideransen 33 en 34 van die richtlijn uiteengezet : 

 

 « (33)  Bij Richtlijn 2003/54/EG is voor de lidstaten de eis ingevoerd om regulators met 
specifieke bevoegdheden op te zetten. De ervaring heeft echter uitgewezen dat de 
doeltreffendheid van regulering vaak wordt belemmerd door het gebrek aan onafhankelijkheid 
van de regulators van hun regeringen en door de ontoereikendheid van hun bevoegdheden en 
beslissingsmacht. Om deze reden heeft de Europese Raad in zijn bijeenkomst van 8 en 
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9 maart 2007 te Brussel de Commissie verzocht wetgevingsvoorstellen uit te werken om te 
zorgen voor een verdere harmonisering van de bevoegdheden en een grotere 
onafhankelijkheid van de nationale energieregulators. Deze nationale regulerende instanties 
kunnen bevoegd zijn voor zowel elektriciteit als gas. 
 
 (34)  Om de interne markt voor elektriciteit goed te laten functioneren, moeten de 
energieregulators besluiten kunnen nemen over alle relevante reguleringskwesties en moeten 
zij volledig onafhankelijk zijn van alle andere publieke of particuliere belangen. Dit sluit 
rechterlijke toetsing en parlementair toezicht overeenkomstig het constitutionele recht van de 
lidstaten niet uit. Bovendien is de goedkeuring van de begroting van de regulator door de 
nationale wetgever niet op te vatten als een belemmering van de begrotingsautonomie. De 
bepalingen met betrekking tot de autonomie bij de uitvoering van de toegewezen begroting 
van de regulerende instantie dienen te worden toegepast in het kader dat door de nationale 
wet- en regelgeving inzake begrotingszaken is vastgesteld. Bij het bijdragen aan de 
onafhankelijkheid van de nationale regulerende instantie van politieke of economische 
belangen via een adequaat rouleringsschema, moeten de lidstaten kunnen rekening houden 
met de beschikbaarheid van personeel en de omvang van het bestuur ». 
 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 23, § 2, tweede lid, 15°, en 31 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt schenden de artikelen 10 en 11, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 33 en 37, van de Grondwet niet. 

  

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 18 november 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4828 

 
 

Arrest nr. 131/2010 
van 18 november 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 1 van het decreet van 

het Waalse Gewest van 30 april 2009 « tot wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot 

wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium », 

ingesteld door Patrick Vantomme en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 december 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 december 2009, is beroep tot gehele of 
gedeeltelijke vernietiging ingesteld van artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 
30 april 2009 « tot wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium » (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 8 juni 2009) door Patrick Vantomme en Marie-Andrée Samain, 
wonende te 7730 Estaimpuis, rue Saint-Roch 16, Marie-Claude Deconinck, wonende te 
7711 Moeskroen, Frankrijkstraat 6-8, Philippe Delberghe, wonende te 7711 Moeskroen, 
Herseauxlaan 131, Stéphane Delberghe, wonende te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 122, 
Emmanuel Kerkhove, wonende te 7730 Estaimpuis, chaussée de Dottignies 50, en Stéphane 
Vanhove en Isabelle Vandenbroucke, wonende te 7730 Estaimpuis, rue de la Couronne 42a. 
 
 
 Memories zijn ingediend door de Waalse Regering en, op grond van artikel 78 van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, door : 
 
 -  Francine D’Haeze, wonende te 7711 Dottenijs, Quevaucampsstraat 4, partij in de zaak 
nr. 4826; 
 
 -  de nv « Cora », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 6040 Jumet, 4ème 
rue, partij in de zaak nr. 4826. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de nv « Cora » 
en de Waalse Regering hebben ook memories van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. I. Brouckaert, advocaat bij de balie te Doornik, voor de verzoekende partijen, 
tevens loco Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor Francine D’Haeze; 
 
 .  Mr. M. Alexandre loco Mr. T. Vandenput, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « Cora »; 
 
 .  Mr. P. Lambert, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de bestreden norm 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat zij, te Moeskroen, omwonenden zijn van de vestigingssite 
van een project betreffende een winkelcomplex dat zich uitstrekt over 77 hectare en dat reeds het voorwerp heeft 
uitgemaakt van drie stedenbouwkundige vergunningen, die alle door de Raad van State nietig zijn verklaard, en 
van één globale vergunning, die op 4 september 2007 is uitgereikt en bij een arrest van de Raad van State van 
30 september 2008 is geschorst; in dat arrest wordt vastgesteld dat de afdeling wetgeving niet is geraadpleegd 
over de wijziging van de twee gewestplannen waarop de site betrekking heeft, wijziging waardoor het gebied 
van die site niet langer een agrarisch gebied was en een gemengde bedrijfsruimte werd. In plaats van de twee 
gewestplannen te wijzigen teneinde de uitreiking van een nieuwe globale vergunning mogelijk te maken, werd 
besloten om het bestreden decreet aan te nemen waarvan het gevolg, zo niet het belangrijkste werkelijke doel, is 
dat de gevolgen van het arrest van de Raad van State van 30 september 2008 worden tegengegaan. Antwoorden 
op parlementaire vragen tonen het verband aan tussen het bestreden decreet en het in het geding zijnde project 
van het winkelcomplex. In de memorie van toelichting bij het ontwerp van het bestreden decreet, ingediend op 
23 maart 2009, wordt aangegeven dat in verschillende zaken middelen worden afgeleid uit de onwettigheid van 
gewestplannen die niet aan de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn voorgelegd en dat, indien alle 
procedures voor de uitwerking van de gewestplannen zouden moeten worden overgedaan om een of ander 
procedureel gebrek te verhelpen, zulks een gigantische opgave zou zijn en enorme kosten zou inhouden. In de 
memorie van toelichting wordt bovendien erop gewezen dat de mogelijkheid - zonder beperking in de tijd, in 
tegenstelling tot het Franse recht - om op grond van artikel 159 van de Grondwet een exceptie van onwettigheid 
op te werpen over een bepaald gewestplan, algehele rechtsonzekerheid doet ontstaan ten koste van de 
verwezenlijking van het beleid inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Het bestreden decreet, dat voorziet in 
de wettelijke dekking met absolute terugwerkende kracht - ook met betrekking tot de hangende rechtsgedingen - 
van verschillende wijzigingen in de planologische bestemming, waaronder die met betrekking tot de in het 
geding zijnde site, is op 30 april 2009 afgekondigd. In een verslag van 31 maart 2009 had de auditeur bij de Raad 
van State besloten tot de nietigverklaring van de globale vergunning. Het geschil is nog steeds hangende. 
 
 A.1.2.  F. D’Haeze, tussenkomende partij, zet uiteen dat de twee bestreden gewestplannen in 1993 het 
voorwerp hebben uitgemaakt van gedeeltelijke herzieningen en dat de wettigheid van die herzieningen om twee 
redenen voor de Raad van State in het geding is gebracht : de ene is de schending van artikel 40, § 1, van het 
vroegere Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (hierna : WWROSP), in 
zoverre die herzieningen, daar zij niet de in die bepaling bedoelde verrichtingen van openbaar belang beogen, 
niet binnen de grenzen blijven waarbinnen een gedeeltelijke herziening - in plaats van een globale herziening - 
kon worden uitgevoerd; de andere is het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
waaraan die maatregelen moesten worden voorgelegd rekening houdend met het reglementaire karakter van de 
inhoud ervan, zoals dat voortvloeide uit de bepalingen van het WWROSP vóór de wijziging ervan bij het decreet 
van 27 november 1997 (dat aan de inhoud van de gebiedsindeling een decretale waarde geeft). De dringende 
noodzakelijkheid werd aangevoerd om drogredenen en het is de tussenkomende partij niet duidelijk welke 
dwingende redenen een inmenging in de voor de Raad van State hangende procedures verantwoorden ten 
aanzien van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6, 13 en 14 van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens : de Waalse Regering wist sedert 1990 immers dat de 
afdeling wetgeving van de Raad van State moest worden geraadpleegd; zij is evenwel om drogredenen die 
verplichting niet nagekomen en de decreetgever heeft tot 2009 gewacht om op te treden, terwijl het probleem 
sedert 1997 niet meer bestaat. Ten slotte wordt het wetgevend optreden uitsluitend verantwoord door dat 
procedurele gebrek, terwijl de tussenkomende partij een middel ten gronde heeft aangevoerd voor de Raad van 
State, dat is afgeleid uit de schending van het voormelde artikel 40 van het vroegere WWROSP. 
 
 A.1.3.  De Waalse Regering brengt de feiten van de zaak in herinnering en wijst met name erop dat de 
globale vergunning die op 30 maart 2007 door de technische en de gemachtigde ambtenaar aan de nv « Cora » is 
toegekend, werd bekrachtigd door de bevoegde minister die de voorwaarden ervan aanvulde in een besluit van 
4 september 2007. Dat besluit werd op 30 september 2008 door de Raad van State geschorst, om reden dat het 
besluit van de Waalse Regering van 29 september 1993 tot definitieve vaststelling van de gedeeltelijke 
herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van 
State was voorgelegd. Bij zijn arrest van 25 november 2009 heeft de Raad van State vastgesteld dat hij zich niet 
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ten gronde over dat middel kon uitspreken, daar het niet raadplegen van de afdeling wetgeving bij het bestreden 
decreet is gedekt. Hij heeft aan het Hof een prejudiciële vraag gesteld over de grondwettigheid van dat decreet. 
Beide zaken zouden te gepasten tijde kunnen worden samengevoegd. 
 
 A.1.4.  De nv « Cora », tussenkomende partij, wijst erop dat het in het geding zijnde project zowel voor 
haar positionering op het Belgische grondgebied als voor het betrokken gewest strategisch is. Zij brengt in 
herinnering dat dat project het voorwerp van drie vergunningen heeft uitgemaakt. De eerste vergunning is nietig 
verklaard om een reden die niets te maken heeft met de onwettigheid van de gewestplannen, de tweede wegens 
een gebrek aan motivering van de bestreden akte en de derde is geschorst om een reden die verband houdt met 
de onwettigheid van gewestplannen die niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn 
voorgelegd. 
 
 Zij brengt in herinnering dat het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen de verschillende gebieden omschreef op basis 
waarvan het grondgebied via de door de Koning vast te stellen gewestplannen kon worden ingedeeld. De 
afdeling wetgeving van de Raad van State is erover geraadpleegd en het is op grond van dat koninklijk besluit 
dat het gewestplan Moeskroen-Komen op 17 januari 1979 en het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz op 24 juli 
1981 zijn aangenomen, die beide de vestigingssite van het project van de nv « Cora » in agrarisch gebied 
opnamen. Die twee gewestplannen werden gedeeltelijk gewijzigd bij twee besluiten van de Waalse Regering van 
29 juli 1993, op grond waarvan de vestigingssite van het project van de nv « Cora » in een uitbreidingsgebied 
voor ambachtelijke bedrijven werd opgenomen, maar zonder dat het voorschrift van dat nieuwe soort van gebied, 
waarin niet was voorzien bij het voormelde koninklijk besluit van 28 december 1972, aan de afdeling wetgeving 
van de Raad van State werd voorgelegd. Een Waals decreet van 27 november 1997 bepaalt dat de 
uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven voortaan worden geregeld door de bepalingen die van 
toepassing zijn op de gemengde bedrijfsruimten. Die gebieden worden, op de datum van inwerkingtreding van 
de opneming ervan in de betrokken gewestplannen, geldig verklaard bij het bestreden decreet. De Raad van State 
heeft het Hof een vraag gesteld over de grondwettigheid ervan. 
 
 Zij beschrijft vervolgens de ontstaansgeschiedenis van dat decreet en verwijst daarbij naar parlementaire 
interpellaties, naar de memorie van toelichting bij dat decreet, naar het advies van de Raad van State en van de 
verschillende instanties die over het project zijn geraadpleegd en die daarbij, over het geheel genomen, gunstige 
adviezen hebben verleend, en naar de parlementaire voorbereiding. 
 
 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat zij allen omwonenden zijn van de vestigingssite van het 
winkelcomplex ten aanzien waarvan de bestreden norm als gevolg (zo niet als belangrijkste werkelijk doel) heeft 
dat de exploitatie ervan mogelijk wordt gemaakt; hun belang om in rechte te treden voor de Raad van State werd 
in vorige procedures met betrekking tot dezelfde vestigingssite aanvaard en zij zijn partij in een voor de Raad 
van State hangend rechtsgeding met betrekking tot diezelfde site. 
 
 
 Ten aanzien van het eerste middel 
 
 A.3.1.  De verzoekende partijen voeren een eerste middel aan dat is afgeleid uit de schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, afzonderlijk of in samenhang gelezen met het beginsel van de scheiding der 
machten, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in het bijzonder de artikelen 6, 8, 13 en 14 ervan, 
alsook artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, de beginselen van de rechten van de 
verdediging, van de wapengelijkheid en van onpartijdigheid, het algemene beginsel van niet-retroactiviteit van 
de normen en het verbod van machtsoverschrijding en van machtsafwending, doordat de bestreden norm, door 
de regelmatigheid van een reeks planologische bestemmingen geldig te verklaren op de dag van de opname 
ervan in de gewestplannen, zonder een uitzondering te maken op de toepasbaarheid ervan in de hangende 
rechtsgedingen, erop neerkomt dat de burgers die al dan niet een jurisdictioneel beroep hebben ingesteld 
waarvan de afloop wordt beïnvloed door die terugwerkende kracht, op identieke wijze worden behandeld en dat 
zij de eerstgenoemden de voordelen van een hangende jurisdictionele procedure doet verliezen, wat voor de 
tegenpartij erop neerkomt dat zij zich mengt in jurisdictionele procedures en dat zij zichzelf daarin de middelen 
aanreikt om in het gelijk te worden gesteld, en ertoe leidt dat terugwerkende kracht wordt verleend aan een 
decretale norm op een wijze die een dwingende reden van algemeen belang overstijgt, terwijl de bestreden norm 
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op evenredige wijze de doelstellingen had moeten verwezenlijken die ermee worden nagestreefd, door een 
voorbehoud te maken bij de toepasbaarheid ervan met betrekking tot de hangende rechtsgedingen. 
 
 A.3.2.  De verzoekende partijen wijzen erop dat in het geschil met betrekking tot de vestiging van een 
« Cora »-winkel te Moeskroen, geschil waarin zij partij zijn, de Raad van State wel eens zou kunnen oordelen 
dat het bestreden decreet de in het geding zijnde bestemmingen van de betrokken gewestplannen heeft gedekt, 
zodat het middel in kwestie (dat nochtans ernstig is geacht in het schorsingsarrest en gegrond is bevonden in het 
auditoraatsverslag inzake het beroep tot nietigverklaring) zou worden verworpen. Dat geschil lijkt het enige 
rechtsgeding te zijn dat hangende was bij het aannemen van het decreet en dat relevant is ten aanzien daarvan : 
in de parlementaire voorbereiding wordt immers verwezen naar arresten van de Raad van State met betrekking 
tot geschillen die ofwel zonder voorwerp zijn geworden ingevolge het aannemen van een nieuwe beslissing 
(Dethier, nr. 149.576 van 28 september 2005), ofwel tot een wettelijke geldigverklaring hebben geleid (FEDEX 
[lees : Poumon vert de La Hulpe e.a.], nr. 175.463 van 8 oktober 2007), ofwel zijn afgesloten (COPEVA, 
nr. 170.234 van 19 april 2007); de minister is daarenboven vaag gebleven toen andere geschillen moesten 
worden aangehaald. 
 
 A.3.3.  De verzoekende partijen voeren aan dat het bestreden decreet op dubbele wijze discriminerend is, in 
zoverre het de burgers die geen jurisdictioneel beroep hebben ingesteld waarvan de afloop wordt beïnvloed door 
de inwerkingtreding van de bestreden norm en diegenen die dat wel hebben gedaan (die de bestemming die aan 
een van de bij het decreet gedekte gebieden is gegeven, niet langer kunnen betwisten, terwijl zij zich in een 
verschillende situatie bevinden), op identieke wijze behandelt, en in zoverre het de burgers die een 
jurisdictioneel beroep hebben ingesteld waarvan de afloop wordt beïnvloed door de inwerkingtreding van de 
bestreden norm, anders behandelt dan de rest van de burgers die een jurisdictioneel beroep op andere gebieden 
hebben ingesteld en aan wie een deel van hun kansen op slagen niet wordt ontzegd via een wetgevend optreden 
dat hun procedure doorkruist. 
 
 Verwijzend naar de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en naar 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, doen de verzoekende partijen gelden dat de 
rechtspraak van het Hof een inmenging van de wetgevende macht in de rechtsbedeling afkeurt die tot gevolg zou 
hebben dat de gerechtelijke ontknoping van het geschil wordt beïnvloed, tenzij een dergelijke inmenging wordt 
verantwoord door dwingende redenen van algemeen belang; zij doen gelden dat het beginsel van de 
wapengelijkheid zich ertegen verzet dat het Waalse Gewest zichzelf, tijdens de procedure, de middelen geeft om 
in het gelijk te worden gesteld, terwijl het voormelde artikel 13 het bestaan van een daadwerkelijk rechtsmiddel 
inhoudt wanneer de bij dat Verdrag beschermde rechten (met name het recht op eerbiediging van het privéleven 
en van de woning, beïnvloed door de bestemmingsmogelijkheden van de onmiddellijke omgeving, alsook de 
eerbiediging van het eigendomsrecht) worden geschonden en terwijl artikel 14 van hetzelfde Verdrag 
discriminatie bij het genot van diezelfde rechten verbiedt. Zij brengen eveneens de rechtspraak van het Hof in 
herinnering volgens welke de retroactiviteit van de wetskrachtige normen enkel kan worden verantwoord op 
grond van bijzondere omstandigheden, met name wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een 
doelstelling van algemeen belang. 
 
 A.3.4.  De verzoekende partijen doen gelden dat de bij het bestreden decreet nagestreefde doelstellingen 
- namelijk het voorkomen van rechtsonzekerheid door te vermijden dat bepaalde bestemmingen van bepaalde 
gewestplannen stelselmatig kunnen worden betwist, en het vermijden van de administratieve last die een 
wijziging van de gewestplannen volgens de daarop van toepassing zijnde procedure zou inhouden - konden 
worden verwezenlijkt zonder op de hangende rechtsgedingen van toepassing te zijn. De rechtsonzekerheid kan 
immers niet enkel uit het geschil met betrekking tot het door de verzoekende partijen betwiste project 
voortvloeien en het is niet noodzakelijk om alle betrokken gewestplannen te wijzigen voor enkel die percelen 
waarop dat project betrekking heeft, die in hun huidige staat konden worden gelaten. De aangeklaagde 
discriminaties hebben dus een onevenredig karakter. 
 
 A.3.5.  De verzoekende partijen voeren aan dat geen enkele dwingende reden van algemeen belang de 
toepasbaarheid van het decreet op de hangende rechtsgedingen verantwoordt, gesteld dat er een zou bestaan om 
te verantwoorden dat de gewestplannen geldig worden verklaard. Het in het geding zijnde belang is het belang 
van een winkelcomplex en geen algemeen belang. Ondanks de omvang van het complex kan het bovendien niet 
als een dwingende reden worden beschouwd en is het trouwens niet in aanmerking genomen in het 
« DAR »-decreet van 17 juli 2008. 
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 De onevenredigheid die voortvloeit uit het niet maken van een voorbehoud bij de toepasbaarheid van het 
decreet op de hangende rechtsgedingen blijkt des te meer daar dat decreet nauw verband houdt met het beroep 
dat de verzoekende partijen bij de Raad van State hebben ingesteld. Ofwel was er een wetgevend optreden « op 
maat », hetgeen niet toelaatbaar is, ofwel werd een niet-exclusieve maatregel genomen, hetgeen niet mocht 
beletten dat een uitzondering werd gemaakt op de toepasbaarheid van het decreet op de hangende 
rechtsgedingen. Die onevenredigheid werd aan de kaak gesteld door de « Conseil supérieur des villes, communes 
et provinces de la Région wallonne » en impliciet erkend door de verantwoordelijke minister, maar is geenszins 
verantwoord in de memorie van toelichting bij het bestreden decreet, in tegenstelling tot andere evidente gronden 
van betwisting. 
 
 A.3.6.  De verzoekende partijen brengen de rechtspraak van het Hof volgens welke het bestaan van 
hangende beroepen zich niet verzet tegen een wettelijke geldigverklaring in herinnering, maar doen gelden dat 
wanneer de toepassing op een hangend rechtsgeding niet wordt verantwoord door een reden die noodzakelijk is 
voor het algemeen belang of wanneer het mogelijk is het nagestreefde doel te verwezenlijken zonder inbreuk te 
maken op de in het geding zijnde normen en beginselen, er een onevenredigheid bestaat tussen de maatregel en 
het nagestreefde doel. Het Hof heeft rekening gehouden met feitelijke omstandigheden om een wettelijke 
geldigverklaring te vernietigen (arrest nr. 16/91). In het onderhavige geval is de problematiek van de hangende 
rechtsgedingen het belangrijkst aangezien niet wordt betwist dat zij aan de oorsprong van het aannemen van het 
bestreden decreet liggen. 
 
 A.4.1.  De Waalse Regering is van mening dat de verzoekende partijen een te beperkende interpretatie aan 
het decreet geven, aangezien dat decreet niet enkel betrekking heeft op het « project-‘ Cora Moeskroen ’ » maar 
ook op een risico van ontrafeling van de gewestplannen en trouwens een reeks van zeven verschillende gebieden 
beoogt die in de gewestplannen zijn opgenomen. De draagwijdte van het decreet is ontzettend veel ruimer dan de 
invloed ervan op het hangende rechtsgeding, hetgeen de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft 
vastgesteld door te verwijzen naar het arrest nr. 51/2007 van 28 maart 2007. De rechtspraak van de arresten 
nrs. 73/2004 van 5 mei 2004 en 188/2005 van 14 december 2005 gaat in dezelfde zin als de - bijzonder 
genuanceerde - rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake wettelijke 
geldigverklaringen : daarin wordt verwezen naar de motieven van algemeen belang welke die geldigverklaringen 
kunnen verantwoorden en waarnaar bovendien in de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet is 
verwezen door te stellen dat de gewestplannen, zoals het Hof in het arrest nr. 114/2008 van 31 juli 2008 heeft 
gezegd, essentiële instrumenten zijn in het beleid inzake ruimtelijke ordening en de bescherming van het 
leefmilieu. Te dezen vertegenwoordigt het door de verzoekende partijen aan de kaak gestelde project een 
investering van 200 miljoen euro en zou het 1 000 banen scheppen, wat volledig in de lijn ligt van het 
vooruitzicht van het Marshallplan. 
 
 A.4.2.  De nv « Cora », tussenkomende partij, brengt het beginsel van de wettelijke geldigverklaring in 
herinnering. Zij wijst erop dat de Raad van State, in zijn arrest van 30 september 2008, de wetgever heeft 
verzocht om de door onregelmatigheden aangetaste gewestplannen geldig te verklaren. 
 
 Zij brengt de draagwijdte van de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
in herinnering. Verwijzend naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en naar het 
arrest nr. 98/2001 van 13 juli 2001, voert zij aan dat de wetgever het recht heeft om afbreuk te doen aan de bij 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde rechten voor zover hij 
dwingende redenen van algemeen belang aantoont. Wat betreft het recht op daadwerkelijke toegang tot een 
rechtbank, voert zij aan dat het niet absoluut is en verwijst zij naar zowel de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens als het arrest nr. 49/2002 van 13 maart 2002. De beperking tot een beroep bij het 
Hof kan op zich niet worden geïnterpreteerd als een schending van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, althans indien die beperking een grondslag vindt in een legitiem doel en een redelijk 
verband van evenredigheid vertoont tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. 
 
 Zij brengt de draagwijdte van de artikelen 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus in herinnering, waarvan de 
Toepassingsgids aangeeft dat artikel 7 aan de partijen meer bewegingsvrijheid laat om geschikte oplossingen te 
vinden met het oog op de inspraak van het publiek in de door die bepalingen bedoelde categorie van 
besluitvorming. Dat publiek heeft, krachtens artikel 8, een rol te vervullen met betrekking tot de beslissingen die 
zijn bestaan beïnvloeden en met betrekking tot de totstandkoming van de wetten en normatieve akten. De 
uitdrukking « zoveel mogelijk » wijst evenwel erop dat de partijen bij het Verdrag rekening zullen moeten 
houden met de politieke context waarin die wetten en akten kaderen. Wat de richtlijn 2001/42/EG betreft, is zij 
van mening dat daarin de minimale vereisten worden vastgesteld waaraan elke milieubeoordeling moet voldoen 
vóór het aannemen van het plan of het programma in kwestie (artikel 4, lid 1). De beoordeling omvat het 
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opstellen van een milieurapport dat minstens aan de vereisten van artikel 5 moet voldoen alsmede het raadplegen 
van de bevoegde milieu-instanties en van het publiek over het ontwerpplan of -programma en over het 
milieurapport (artikel 6). 
 
 Zij brengt ten slotte de draagwijdte van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet en van de 
standstill-verplichting in herinnering. Die verplichting verbiedt de overheid om wetten uit te vaardigen die haaks 
staan op de gewaarborgde rechten; daarvan kan worden afgeweken, zoals is aangegeven in de arresten 
nrs. 87/2007 van 20 juni 2007, 137/2006 van 14 september 2006 en 114/2008 van 31 juli 2008. 
 
 A.4.3.  Bij het onderzoek van het middel voert de nv « Cora » vervolgens aan dat dwingende redenen van 
algemeen belang het de wetgever mogelijk maken om een onregelmatige akte met terugwerkende kracht te 
dekken door middel van een wetskrachtige norm met een invloed op een hangend rechtsgeding. Die redenen 
bestaan te dezen en beperken zich niet alleen tot haar private belangen aangezien het een belang met 
gewestelijke draagwijdte betreft. Het arrest van de Raad van State waarbij de in het geding zijnde vergunningen 
zijn geschorst, was hoogstens de katalysator die de decreetgever ertoe bracht om vast te stellen dat dat debat op 
de meeste gebieden betrekking had en dat tal van projecten bijgevolg bedreigd waren, aangezien het 
15 249 hectare betreft : de betwiste geldigverklaring betreft dus veel meer dan de 36 hectare van het door de 
verzoekende partijen bekritiseerde project. Dat decreet heeft niet dezelfde draagwijdte als het « DAR »-decreet 
van 17 juli 2008 aangezien de erin beoogde gewestplannen een reglementaire draagwijdte hebben en akten met 
algemene draagwijdte vormen. 
 
 De dwingende redenen van algemeen belang waarop het bestreden decreet is gebaseerd, zijn talrijk : het 
vrijwaren van de rechtszekerheid, het bevorderen van de economische ontwikkeling, het vermijden van de logge 
administratieve procedures die inherent zijn aan het herstel van de betrokken gewestplannen en het beschermen 
van het leefmilieu (waartoe de gewestplannen een instrument zijn), zoals in de memorie van toelichting duidelijk 
wordt aangegeven. 
 
 Het aanvaarden van het bestaan van dergelijke redenen volstaat om de naleving van het 
evenredigheidsbeginsel aan te tonen. Dat geldt des te meer daar het bestreden decreet de procedure tot 
nietigverklaring van de bestreden vergunning, waartegen tien andere middelen zijn aangevoerd waarop dat 
decreet geen betrekking heeft, slechts in geringe mate beïnvloedt. De terugwerkende kracht van het decreet was 
onontbeerlijk om de doeltreffendheid van de maatregelen te waarborgen aangezien, zo niet, duizenden 
vergunningen onwettig zouden kunnen worden verklaard, niet zouden kunnen worden vernieuwd (wanneer het 
om milieuvergunningen gaat) of het voorwerp van beroepen zouden kunnen uitmaken (wanneer het om recente 
maatregelen gaat) wanneer zij zijn uitgereikt voor de betrokken gebieden, sedert de inwerkingtreding van de 
uitbreidingsgebieden. Zij moesten dus geldig worden verklaard vanaf de respectievelijke opneming ervan in de 
23 gewestplannen van het Waalse Gewest. Er valt niet in te zien wat zou verantwoorden dat de gebieden met 
betrekking tot het door de verzoekende partijen bekritiseerde project niet geldig worden verklaard, aangezien dat 
een discriminatie zou teweegbrengen en erop zou neerkomen dat het bestaan zelf van de hiervoor in herinnering 
gebrachte dwingende redenen wordt geweerd. Het middel moet worden verworpen om dezelfde redenen als die 
welke het Hof in zijn arrest nr. 51/2007 heeft aangenomen. 
 
 A.4.4.  In hun memorie van antwoord weerleggen de verzoekende partijen het argument dat door de 
nv « Cora » is afgeleid uit het feit dat het bestreden decreet slechts betrekking zou hebben op een van de 
middelen die zij voor de Raad van State hebben aangevoerd : zij doen gelden dat dat middel doorslaggevend is, 
aangezien het het enige is dat door de Raad van State ernstig is bevonden in het schorsingsarrest van de in het 
geding zijnde globale vergunning. Noch de nv « Cora », noch de Waalse Regering verantwoorden trouwens het 
niet voorzien in een uitzondering op de toepasbaarheid van het bestreden decreet met betrekking tot de hangende 
procedures, wat aantoont dat de in het geding zijnde vergunning wel degelijk een element was dat erg zwaar 
heeft gewogen bij het aannemen van dat decreet. 
 
 A.4.5.  In haar memorie van wederantwoord betoogt de nv « Cora » dat de wettelijke geldigverklaring de 
vele overheden die bevoegd zijn om de geldig verklaarde akte af te keuren, verhindert om die bevoegdheid uit te 
oefenen maar de reglementaire aard van de geldig verklaarde akte behoudt. In casu heeft de Waalse decreetgever 
die oplossing in aanmerking genomen om te vermijden dat de bij het Waalse Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium ingevoerde samenhang tussen de instrumenten inzake ruimtelijke 
ordening wordt verstoord, wat een proces van (discriminerende) wettelijke bekrachtiging waarbij de betrokken 
uitbreidingsgebieden in gebieden van decretale aard worden veranderd, niet mogelijk zou hebben gemaakt. 
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 A.4.6.  Door alle betrokken uitbreidingsgebieden met terugwerkende kracht geldig te verklaren, brengt de 
bestreden maatregel geen enkele discriminatie teweeg, in tegenstelling tot de door de verzoekende partijen 
verkozen oplossing, en hij is redelijk aangezien hij de logge administratieve procedures in verband met een 
procedure tot wijziging van de gewestplannen vermijdt; hij verzekert de economische ontwikkeling, de 
bescherming van het leefmilieu en de rechtszekerheid. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden die de invloed 
van de maatregel op het geschil waarin de verzoekende partijen partij zijn, verantwoorden. 
 
 Daarenboven beantwoordt die maatregel aan geen enkele wil om alleen de belangen van de nv « Cora » op 
de voorgrond te stellen. De arresten van de Raad van State die op die nv betrekking hebben, waren slechts de 
aanzet tot een parlementaire reflectie, aangezien uit die arresten het gevaar is gebleken van een stilstand in de 
economische ontwikkeling en in de bescherming van het leefmilieu op een groot deel van het betrokken 
grondgebied. Gesteld dat de verwijzing naar het project van de nv « Cora » een ongeoorloofd karakter zou 
hebben (quod non), blijft het feit dat de maatregel eveneens op redenen berust die niet ongeoorloofd zijn en die 
bijgevolg elke verdenking van machtsafwending weren. 
 
 A.4.7.  De nv « Cora » betoogt eveneens dat de door de verzoekende partijen aangevoerde rechtsmiddelen 
niet langer actueel zijn, hetgeen de wettelijke geldigverklaring des te meer verantwoordt. 
 
 Enerzijds, omdat de inhoud van de verschillende gebieden van de 23 gewestplannen sedert de 
inwerkingtreding van het decreet van 27 november 1997 (1 maart 1998) een decretale aard en niet langer een 
reglementaire aard heeft, zodat het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State niet langer moet 
worden gevraagd. 
 
 Anderzijds, omdat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, in de rechtspraak van de 
Raad van State, op grond van het vroegere artikel 40 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium, de gedeeltelijke herziening van een gewestplan op grond van economische 
redenen is toegestaan. Te dezen zijn de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 6 september 1991 
(procedure tot gedeeltelijke herziening) en 29 juli 1993 (gedeeltelijke wijziging) met betrekking tot de 
gewestplannen Moeskroen-Komen en Doornik-Leuze-Péruwelz, waarin met name naar motieven van 
economische aard is verwezen, - in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren -, formeel 
gemotiveerd, overeenkomstig het vroegere artikel 40, § 1, van het voormelde Waalse Wetboek, en gaan zij niet 
voorbij aan het in die bepaling bedoelde begrip « verrichting van openbaar belang »; sindsdien is die motivering 
voor de herziening van een gewestplan onder verwijzing naar dat begrip uit de juridische ordening verdwenen. 
 
 Aangezien de voor de Raad van State aangevoerde middelen niet langer actueel zijn, zijn de dwingende 
redenen die door de decreetgever zijn aangevoerd bij het aannemen van het bestreden decreet, des te meer 
toelaatbaar. 
 
 
 Ten aanzien van het tweede middel 
 
 A.5.1.  De verzoekende partijen voeren een tweede middel aan dat is afgeleid uit de schending van het 
standstill-beginsel, dat inherent is aan het in artikel 23 van de Grondwet bedoelde recht op de bescherming van 
een gezond leefmilieu, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 
betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, goedgekeurd door de Europese Gemeenschap bij besluit 2005/370/EG van de Raad van 
17 februari 2005, met name de artikelen 7 en 8 ervan, en van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma’s, met name de artikelen 3, 4, 5 en 6 ervan, alsook bijlage II ervan, waarbij elk 
van die normen afzonderlijk wordt beschouwd of in onderlinge samenhang wordt gelezen, doordat de bestreden 
norm, door de regelmatigheid van een reeks planologische bestemmingen van gewestplannen louter bij decreet 
geldig te verklaren, aan de burgers niet de waarborgen biedt die gekoppeld zijn aan een procedure tot wijziging 
van die plannen (met name een openbaar onderzoek, een milieueffectrapport en de mogelijkheid om de 
wettigheid van de beslissing tot wijziging te betwisten) of zelfs niet die welke gekoppeld moeten zijn aan het 
aannemen van een norm die belangrijke gevolgen voor het milieu heeft, terwijl de normen waarvan de schending 
wordt aangevoerd, inhouden dat die waarborgen worden geboden, of op zijn minst dat de adressaten van de 
bestreden norm niet het voorwerp kunnen uitmaken van een bescherming die duidelijk geringer is dan die welke 
zij tot op heden konden menen te genieten, zonder dat daarvoor een met de maatregel evenredig doel van 
algemeen belang bestaat. 
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 A.5.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat krachtens de richtlijn 2001/42/EG, alsook krachtens het 
Verdrag van Aarhus, de burgers op adequate wijze moeten worden geraadpleegd, de milieueffecten van dat plan 
of van die norm moeten worden onderzocht en de burgers over de mogelijkheid moeten beschikken om de 
materiële en formele rechtmatigheid van het besluit van de instantie die dat plan of die norm invoert of wijzigt, 
te bestrijden. Die verplichtingen worden opgelegd vóór het aannemen van een bestemmingsplan, maar ook vóór 
het aannemen van normen die niet van planologische aard zijn maar toch een aanzienlijk effect op het milieu 
hebben. 
 
 Zij doen, ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel, eveneens gelden dat de wettelijke geldigverklaring niet 
dezelfde waarborgen biedt als die welke verband houden met een reglementaire wijziging van de gewestplannen. 
 
 A.5.3.  De verzoekende partijen doen gelden dat het bestreden decreet hun de waarborgen ontzegt waarop 
zij zich hadden kunnen beroepen indien de bij het bestreden decreet bekrachtigde gebieden via een wijziging van 
de gewestplannen waren vastgelegd, alsmede de waarborgen waarop zij zich hadden moeten kunnen beroepen 
vóór het aannemen van een norm met belangrijke gevolgen voor het milieu. 
 
 De partijen kunnen immers de wettigheid van de bij het decreet gedekte bestemmingen niet langer 
betwisten en de toepassing ervan kan niet langer worden geweerd door de bevoegde instanties, zowel met 
betrekking tot het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State als met betrekking tot de 
andere grieven. Bovendien wordt niet geheimzinnig gedaan over het feit dat het bestreden decreet de logge 
procedures vermijdt die inherent zijn aan een herstel van de gewestplannen volgens de van toepassing zijnde 
procedure, hetgeen aanzienlijk afbreuk doet aan de bezwaarmogelijkheden van derden. Overeenkomstig de in het 
middel aangevoerde verdragsnormen had een wijziging van de gewestplannen volgens de van toepassing zijnde 
procedure immers ingehouden dat de burgers vóór die wijziging hadden moeten worden geraadpleegd, dat de 
gevolgen van die wijziging daarenboven moesten worden onderzocht en dat de burgers de materiële en formele 
rechtmatigheid van de doorgevoerde bestemmingswijziging hadden moeten kunnen bestrijden. Dat brengt een 
aanzienlijke vermindering van het niveau van de bescherming van een gezond leefmilieu met zich mee. Te dezen 
bekrachtigt het decreet, met betrekking tot het door de verzoekende partijen aan de kaak gestelde 
winkelcomplex, een bestemming die de bouw van het complex mogelijk maakte maar die onwettig was en had 
moeten worden geweerd ten voordele van de vorige bestemming. Het gevolg van het decreet is met andere 
woorden niet dat wat bestaat wordt bekrachtigd, maar wel dat de bestaande situatie wordt gewijzigd. Het zijn 
immers niet de twee gewijzigde gewestplannen (die bij de bestreden norm worden bekrachtigd) die de bestaande 
situatie uitmaken, maar wel de twee gewestplannen in zoverre zij niet onwettig zijn verklaard door de Raad van 
State in zijn arrest van 30 september 2008 (wat per definitie verschilt van de gewijzigde gewestplannen). 
 
 A.5.4.  De verzoekende partijen doen gelden dat de inbreuk op het recht op een gezond leefmilieu 
onevenredig blijkt, rekening houdend met de alternatieven : 
 
 -  de bestemmingen enkel voor het verleden geldig verklaren, zodat enkel de definitief geworden 
vergunningen niet opnieuw in het geding kunnen worden gebracht; 
 
 -  bepalen dat de wettelijke dekking slechts een overgangsregeling is die het mogelijk maakt de 
rechtszekerheid te waarborgen totdat nieuwe bestemmingen worden aangenomen met inachtneming van de van 
toepassing zijnde procedures (en dus met de waarborgen dat zulks inhoudt); 
 
 -  enkel het gebrek dekken dat ertoe heeft geleid dat gewestplannen onwettig zijn verklaard, namelijk het 
niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State; aldus was het voldoende geweest 
terugwerkende kracht te verlenen aan de sedert het decreet van 27 november 1997 bestaande regeling waarbij de 
Raad van State voor de gewestplanherzieningen niet moet worden geraadpleegd. Zodoende zouden de 
nagestreefde doelstellingen zijn verwezenlijkt, terwijl de bestemmingen geen wetgevende aard zouden 
verkrijgen en dus nog steeds zouden kunnen worden betwist om andere redenen dan enkel de gedekte 
formaliteit; 
 
 -  een wettelijke dekking doorvoeren door een uitzondering te maken voor de hangende rechtsgedingen 
en/of voor de gevallen waarin de geldig te verklaren bestemming werd betwist; 
 
 -  het proces van wettelijke dekking koppelen aan waarborgen ad hoc die een verzet van de burgers tegen 
de bekrachtiging van de bestemmingen mogelijk maken. 
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 De verzoekende partijen verwijzen in dat verband naar het arrest nr. 137/2006. De omstandigheid dat het 
bestreden decreet terugwerkende kracht heeft tot een tijdstip vóór de inwerkingtreding van de in het middel 
aangevoerde verdragsbepalingen, is te dezen onbelangrijk aangezien het wel degelijk het bestreden decreet is dat 
het mogelijk maakt om de in het geding zijnde site te bebouwen. Bovendien hebben de partijen voor het Hof niet 
de mogelijkheid om de procedure-elementen of elementen ten gronde in verband met het decreet (zoals, 
respectievelijk, de verplichting om de Raad van State te raadplegen of de opportuniteit van de bekrachtigde 
gebiedsindeling) te betwisten. 
 
 A.5.5.  De verzoekende partijen weerleggen de verantwoordingen die in de memorie van toelichting bij het 
bestreden decreet zijn aangevoerd om de bestaanbaarheid van de gevolgen van het decreet met de 
standstill-verplichting aan te tonen. 
 
 De eerste verantwoording, volgens welke het decreet vermijdt dat gebieden meestal « buiten het 
gewestplan » zouden vallen, met als enige waarborg de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, is onjuist 
aangezien de betrokken bestemmingen sedert het aannemen van het oorspronkelijke gewestplan vaak zijn 
gewijzigd zodat het, bij gebrek aan geldigverklaring, de vroegere bestemming is die opnieuw zou verschijnen. In 
elk geval zou een terugkeer naar een gebied dat « buiten het gewestplan » valt, minder nadelig zijn voor de 
burger dan een gebied met wetgevende waarde aangezien hij, in het eerste geval, de regelmatigheid van de 
bestemming kan betwisten. 
 
 De tweede verantwoording, volgens welke het gevolg van de norm niet zou kunnen worden gelijkgesteld 
met een herziening van de gewestplannen aangezien de gebiedsindeling niet wordt gewijzigd en niet tot 
bezwaren had geleid, is evenmin relevant : de gebiedsindeling wordt wel degelijk gewijzigd aangezien een 
onregelmatige gebiedsindeling voortaan geldig wordt verklaard, en zelfs indien de gebiedsindeling niet werd 
gewijzigd, hadden de bij artikel 23 van de Grondwet en bij het Verdrag van Aarhus geboden waarborgen in acht 
moeten worden genomen, rekening houdend met de belangrijke gevolgen van het decreet voor het milieu. Ten 
slotte werden wel degelijk bezwaren geuit tijdens het openbaar onderzoek met betrekking tot het betwiste 
project, en het blijkt niet dat daarmee rekening is gehouden, zodat die situatie is verkregen zonder inachtneming 
van de procedurele waarborgen. Voor het overige is de ontstentenis van beroepen tegen de 
gewestplanwijzigingen geen doorslaggevend element aangezien een planologische bestemming gewoonlijk pas 
wordt betwist wanneer zij een nadeel berokkent aan een particulier die een concreet project overweegt. 
 
 De derde verantwoording, volgens welke de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de 
onwettigheid van de gewestplannen in bepaalde arresten met betrekking tot de betrokken gebieden niet 
ambtshalve heeft opgeworpen, is irrelevant, aangezien de geldigverklaring aantoont dat de wetgever het in 
andere arresten vastgestelde gebrek ernstig heeft bevonden. 
 
 De vierde verantwoording houdt verband met de dwingende redenen van algemeen belang die de inbreuk 
op het standstill-beginsel, gesteld dat zij wordt aangetoond, zouden verantwoorden. Die redenen kunnen niet 
worden aanvaard, ongeacht of het de logge procedure tot wijziging van de gewestplannen betreft (aangezien die 
procedure net de procedure is die een vaste vorm geeft aan de bij het Verdrag van Aarhus en de 
richtlijn 2001/42/EG geboden waarborgen) of de rechtsonzekerheid (aangezien die verdragsnormen het net 
mogelijk maken om bepaalde bestemmingen in het geding te brengen). Daarenboven is reeds erop gewezen dat 
een voorbehoud bij de toepasbaarheid van de bestreden akte wat betreft de hangende rechtsgedingen geen enkele 
rechtsonzekerheid zou hebben teweeggebracht, gezien het beperkte aantal gevallen. 
 
 Ten slotte is de vijfde verantwoording, die is afgeleid uit het arrest nr. 51/2007 waarin de geldigverklaring 
van het gewestelijk ontwikkelingsplan van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bij de ordonnantie van 
2 december 2004 niet is afgekeurd, evenmin relevant rekening houdend met het beperkte karakter van het gezag 
van gewijsde van de verwerpingsarresten. Daarenboven zijn beide normen fundamenteel verschillend : in 
tegenstelling tot de gewestplannen is het gewestelijk ontwikkelingsplan in beginsel indicatief en beperken de 
restrictieve en indirecte reglementaire gevolgen ervan zich tot positieve elementen voor de adressaten; de bij de 
Brusselse ordonnantie gedekte gebreken waren beperkt tot het niet raadplegen van de Raad van State, terwijl bij 
het bestreden decreet gewestplanherzieningen geldig worden verklaard die werden doorgevoerd zonder rekening 
te houden met de meningen die tijdens het openbaar onderzoek zijn geuit; nog doorslaggevender is dat de 
Brusselse ordonnantie niet werd betwist ten aanzien van het standstill-beginsel, het Verdrag van Aarhus of de 
richtlijn 2001/42/EG en daarenboven enkel een voorlopige regeling vaststelde, voorafgaand aan een herstel van 
de onwettige reglementaire akte met inachtneming van processen tot herziening van het plan. 
 



 11

 A.5.6.  De verzoekende partijen zijn van mening dat indien het Hof niet overtuigd zou zijn van de 
grondslag van het tweede middel, de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 
zou moeten worden gesteld : 
 
 « Dienen de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, 
in samenhang gelezen met bijlage II van die richtlijn, alsook de artikelen 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus van 
25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, goedgekeurd door de Europese Gemeenschap bij het besluit 2005/330/EG [lees : 
2005/370/EG] van de Raad van 17 februari 2005, in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij een overheid de 
mogelijkheid bieden een wetskrachtige norm aan te nemen die tot gevolg heeft dat de geldigheid van bepaalde 
planologische bestemmingen wordt bekrachtigd, zonder aan het publiek de in de voormelde bepalingen bedoelde 
waarborgen inzake raadpleging, onderzoek van de milieueffecten en verzet te bieden ? ». 
 
 A.6.1.  De Waalse Regering brengt in herinnering dat de Grondwetgever, bij het aannemen van artikel 23 
van de Grondwet, heeft geoordeeld dat die bepaling, die geen rechtstreekse werking heeft, niet kan worden 
aangevoerd door de burger om het rechtstreekse voordeel van de daarin vermelde rechten te eisen zolang de 
wetgever ter zake niet is opgetreden. In de arresten nrs. 135/2006 en 137/2006 van 14 september 2006 werd 
evenwel geoordeeld dat artikel 23 een standstill-verplichting inhoudt, waarbij de nieuwe rechten dus door het 
Hof kunnen worden getoetst; bij het arrest nr. 114/2008 werd een aanzienlijke vermindering van het door de 
vroegere wetgeving geboden beschermingsniveau die niet kan worden verantwoord door redenen van algemeen 
belang, afgekeurd. Die redenen werden hiervoor evenwel duidelijk uiteengezet bij het antwoord op het eerste 
middel. 
 
 Voor het overige is het Hof duidelijk bevoegd om de bescherming van de rechten van de burgers te 
waarborgen wanneer in de gewestplannen opgenomen gebieden geldig worden verklaard op de datum van 
inwerkingtreding van de opneming ervan in die plannen, ongeacht of die bescherming voortvloeit uit de 
richtlijn 2001/42/EG of uit het Verdrag van Aarhus. De vraag die zou kunnen rijzen, is of het Grondwettelijk 
Hof zijn beoordeling in de plaats zou kunnen stellen van die welke is vervat in de norm die zou worden 
bestreden, en of die beoordeling bij zijn optreden niet zou moeten worden beperkt tot het onderzoek van de 
kennelijke beoordelingsfout, waarbij die beperking evenwel niet zou verschillen van die welke thans op 
constante wijze wordt aanvaard. 
 
 A.6.2.  De nv « Cora », tussenkomende partij, antwoordt in ondergeschikte orde op het tweede middel, 
aangezien in het antwoord op het eerste middel de dwingende redenen van algemeen belang zijn aangetoond die 
de door de verzoekende partijen vermelde vermeende inbreuken op de grondrechten verantwoorden. 
 
 Zij is van mening dat het tweede middel op een substantiële vergissing berust. Het voorschrift van de in het 
geding zijnde uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven is niet vastgesteld bij het koninklijk besluit van 
28 december 1972, noch bij het WWROSP, maar bij de koninklijke besluiten van 24 juli 1981 en 29 juli 1993 tot 
vaststelling van de twee betrokken gewestplannen. Bij artikel 6 van het decreet van 27 november 1997 is het 
voorschrift van de uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven in alle gewestplannen gewijzigd door het 
in artikel 30, eerste en derde lid, van het WWROSP vastgelegde voorschrift dat op de gemengde bedrijfsruimten 
van toepassing is, erop van toepassing te verklaren; het bestreden decreet beperkt zich tot de geldigverklaring 
van de uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven sedert de opneming ervan in de twee betrokken 
gewestplannen. Daaruit volgt dat het bestreden decreet op geen enkele wijze het voorschrift van de betrokken 
gebieden wijzigt, waarvan de inhoud enkel bij het decreet van 27 november 1997 is gewijzigd; dat decreet is niet 
in het geding. In de parlementaire voorbereiding wordt bevestigd dat de gewestplannen niet zijn gewijzigd en het 
decreet kan dus geen afbreuk doen aan welke norm dan ook, met betrekking tot het aannemen of het wijzigen 
van planologische voorschriften van reglementaire aard. Er is bijgevolg geen enkele inbreuk op het 
standstill-beginsel aangezien de in het geding zijnde gebieden daarenboven zijn opgenomen in gewestplannen 
die zijn aangenomen overeenkomstig de wet die destijds van toepassing was zonder door de verzoekende 
partijen te zijn betwist, en aangezien geen enkel beroep bij de Raad van State daartegen is ingesteld. In die 
omstandigheden moet worden aangenomen dat alle procedurele waarborgen waarop de verzoekende partijen 
zich beroepen ofwel destijds naar behoren waren vervuld (openbaar onderzoek), ofwel destijds niet werden 
opgelegd zonder dat zij vandaag kunnen worden opgelegd, bij gebrek aan een wijziging van de betrokken 
gewestplannen (milieueffectrapport), ofwel destijds bestonden maar door de verzoekende partijen niet zijn 
aangewend (beroep bij de Raad van State). In dat verband kan geen enkel argument worden afgeleid uit het 
arrest nr. 137/2006, aangezien dat arrest betrekking had op de mogelijkheid om een gewestplan te wijzigen 
(quod non te dezen) zonder een voorafgaande milieueffectrapportering uit te voeren. 
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 De nv « Cora » is ten slotte van mening dat de door de verzoekende partijen gesuggereerde prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie niet noodzakelijk is, aangezien het bestreden decreet het 
voorschrift van de betrokken gebieden niet wijzigt en aangezien de waarborgen die zij aanvoeren, enkel worden 
opgelegd wanneer nieuwe regels worden aangenomen. 
 
 A.6.3.  In hun memorie van antwoord verwijzen de verzoekende partijen naar het arrest nr. 30/2010 van 
30 maart 2010 betreffende het « DAR »-decreet van 17 juli 2008 en stellen zij vast dat beide decreten, ofschoon 
ze verschillend zijn, soortgelijke gevolgen hebben, aangezien het in beide gevallen erom gaat om decretaal op te 
treden in stedenbouwkundige of milieuaangelegenheden die normaliter met bestuurshandelingen zouden moeten 
worden geregeld; stedenbouwkundige vergunningen worden bekrachtigd (op uitdrukkelijke wijze in het geval 
van het decreet van 17 juli 2008 of de facto in het geval van het bestreden decreet); door die wetgevende vorm 
worden aan bestuurden de waarborgen ontzegd die hun bij rechtstreeks van toepassing zijnde internationale 
normen (zoals het Verdrag van Aarhus of de richtlijnen 2001/42/EG en 85/337/EEG), met name inzake 
raadpleging van het publiek en gevolgen voor het milieu, zouden zijn voorbehouden indien de bekrachtigde 
akten bij nieuwe akten van dezelfde aard waren rechtgezet; het wetgevend optreden maakt het de 
belanghebbende derden mogelijk om hun bezwaren ertegen enkel voor het Hof of voor de gewone rechtscolleges 
te doen gelden, met duidelijke beperkingen wat betreft de middelen die kunnen worden aangevoerd; het 
wetgevend optreden heeft tot gevolg dat individuele bestuurshandelingen die soms in rechte worden betwist, met 
terugwerkende kracht geldig worden verklaard. 
 
 De verzoekende partijen zijn van mening dat de soortgelijke gevolgen van beide decreten vragen doen 
rijzen die vergelijkbaar zijn met die welke het Hof in het arrest nr. 30/2010 heeft gesteld, zodat aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie dezelfde vragen moeten worden gesteld als die welke in dat arrest zijn gesteld, 
zelfs indien dat, in geringe mate, de uitbreiding van de in het verzoekschrift geformuleerde middelen met zich 
meebrengt. 
 
 A.6.4.  De verzoekende partijen zijn, in tegenstelling tot de nv « Cora », eveneens van mening dat het 
verschil tussen het « DAR »-decreet en het bestreden decreet louter formeel is. De decreetgever heeft bij het 
aannemen van het bestreden decreet getwijfeld over de vorm van dekking van de vergunningen die moest 
worden gekozen en heeft het in het « DAR »-decreet bedoelde « FedEx »-project te Terhulpen aangevoerd. Zij 
zijn bovendien van oordeel dat de bestemmingen wel degelijk worden gewijzigd bij het bestreden decreet 
aangezien dat decreet onwettige bestemmingen, die bij betwisting worden geweerd, omzet in geldig verklaarde 
bestemmingen die daadwerkelijk worden toegepast. Bovendien is het net het bekrachtigingsmechanisme dat te 
dezen vragen doet rijzen. Per definitie wordt bij een dergelijk mechanisme niet gewijzigd wat reeds bestond 
(schijnbaar althans), maar wordt de instandhouding ervan beoogd. Het betreft een bekrachtiging « zonder meer » 
van wat bestaat (zij het op gebrekkige wijze), namelijk bij loutere wetgevende verklaring, zonder de tussenstap 
van de op Europees niveau opgelegde procedures ad hoc, die aan het publiek net de mogelijkheid zouden moeten 
bieden om de inhoud van de beslissing te beïnvloeden teneinde, in voorkomend geval, tot een wijziging te 
leiden, die niet heeft plaatsgehad. Ten slotte wordt bij het « DAR »-decreet evenmin enige bestemming 
gewijzigd, hetgeen in het arrest nr. 30/2010 niet verhindert dat vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, zonder ze te beperken tot een wijziging van de bestemming. 
 
 A.6.5.  De verzoekende partijen merken voorts op dat de vier eerste prejudiciële vragen, gesteld in het 
arrest nr. 30/2010, betrekking hebben op het Verdrag van Aarhus, waarvan bijlage I activiteiten beoogt waarop 
de bij het bestreden decreet geldig verklaarde bestemmingen van de gewestplannen betrekking hebben, zodat de 
vraag rijst of de wettelijke bekrachtiging van gewestplannen tot gevolg kan hebben dat in dat Verdrag bedoelde 
projecten geldig worden verklaard. Zij merken op dat de in het arrest nr. 30/2010 gestelde tweede, derde en 
vierde prejudiciële vraag eveneens de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten beogen. In het tweede middel van de onderhavige zaak werd dan 
weer de richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen 
en programma’s beoogd. Het verschil wordt verklaard doordat bij het bestreden decreet gebieden van 
gewestplannen geldig worden verklaard, terwijl bij het « DAR »-decreet projecten geldig worden verklaard, 
maar het probleem ten gronde is gemeenschappelijk, aangezien het erom gaat te weten of het wetgevend 
optreden het de overheid mogelijk maakt om de formaliteiten met betrekking tot de beoordeling van de gevolgen 
niet na te leven, en waartoe zij zou zijn gehouden indien zij had gehandeld op grond van de internrechtelijke 
bepalingen die van kracht waren vóór het aannemen van de in het geding zijnde wetskrachtige norm. Te dezen 
wordt de herziening van de gewestplannen die men bij het bestreden decreet wil vermijden, met name wegens de 
logge administratieve procedure ervan, ongetwijfeld beoogd in de richtlijn 2001/42/EG en ook in de 
richtlijn 85/337/EEG, aangezien het « Cora »-project te Moeskroen in de memorie van toelichting bij het 
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bestreden decreet wordt beoogd. De in het arrest nr. 30/2010 gestelde vijfde prejudiciële vraag is te dezen 
eveneens relevant, aangezien het bestreden decreet gevolgen heeft voor beschermde « Natura 2000 »-gebieden, 
zoals de FedEx-site die is gelegen in een gebied dat onder de bij het bestreden decreet doorgevoerde 
geldigverklaringen van de gewestplannen valt. Hetzelfde geldt voor de zesde vraag, aangezien het 
« Cora »-project te Moeskroen, los van de richtlijn 92/43/EEG maar in het kader van de beoordeling van het 
onevenredige karakter van de gevolgen van het bestreden decreet, indirect de principiële vraag doet rijzen over 
de vestiging van een privaatrechtelijke vennootschap, zij het dat zij (zogenaamd) tal van arbeidsplaatsen schept, 
wat al dan niet kan worden beschouwd als een dwingende reden van algemeen belang die het mogelijk maakt om 
met name een inmenging van de wetgevende macht in een hangende procedure of een inbreuk op het 
standstill-beginsel te verantwoorden. 
 
 De verzoekende partijen zijn van mening dat de vragen die bij het arrest nr. 30/2010 aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie zijn gesteld, ook in de onderhavige zaak moeten worden gesteld, naast de vraag 
die in hun verzoekschrift tot vernietiging is voorgesteld, en dat het antwoord van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op de bij het arrest nr. 30/2010 gestelde vragen bovendien moet worden afgewacht alvorens 
uitspraak te doen op het onderhavige beroep. 
 
 A.6.6.  In haar memorie van wederantwoord doet de nv « Cora » gelden dat het bestreden decreet niet tot 
gevolg heeft dat uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven in de plaats van agrarische gebieden worden 
gecreëerd, aangezien de eerstgenoemde destijds zijn gecreëerd op grond van de wet die destijds van toepassing 
was en zonder verzet van de verzoekende partijen. Bij het decreet wordt de vooraf doorgevoerde wijziging van 
de gebiedsindeling, en zulks in strijd met de gecoördineerde wetten op de Raad van State, geldig verklaard, wat 
volledig verschillend is. Het kan dus geen aanzienlijke vermindering van het niveau van de bescherming van het 
leefmilieu met zich meebrengen, wat het overbodig maakt om aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 
welke prejudiciële vraag dan ook te stellen. 
 
 A.6.7.  In haar memorie van wederantwoord is de Waalse Regering van oordeel dat de reeks van vragen die 
bij het arrest nr. 30/2010 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn gesteld, analoog is aan die welke 
door de verzoekende partijen is voorgesteld en dat het dus van belang is de uitspraak uit te stellen totdat het Hof 
van Justitie zich heeft uitgesproken. 
 
 
 Ten aanzien van het derde middel 
 
 A.7.1.  De verzoekende partijen voeren een derde middel aan dat is afgeleid uit de schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 13, 144, 145 en 159 van 
de Grondwet, met het beginsel van de scheiding der machten, met het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, in het bijzonder de artikelen 6, 13 en 14 ervan, alsook artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 
Verdrag, en met het verbod van machtsoverschrijding en van machtsafwending, doordat de bestreden norm, 
wegens de wetgevende aard ervan, tot gevolg heeft dat de mate van onaantastbaarheid van de planologische 
bestemmingen die hij dekt, wordt versterkt, met als gevolg een verschillende behandeling tussen burgers 
naargelang de bestemming die door het gewestplan wordt gegeven aan het gebied waarin zij wonen, al dan niet 
op wetgevende wijze geldig is verklaard, terwijl burgers die in een identieke situatie zijn geplaatst, op dezelfde 
wijze moeten worden behandeld en dus over dezelfde betwistings-, wijzigings- en afwijkingsmogelijkheden 
moeten beschikken ten opzichte van het bestemmingsgebied dat op hen betrekking heeft. 
 
 A.7.2.  De verzoekende partijen doen gelden dat het bestreden decreet een verschil in behandeling 
teweegbrengt tussen burgers, naargelang de bestemming die door het gewestplan wordt gegeven aan het gebied 
waarin zij wonen, al dan niet op wetgevende wijze geldig is verklaard. In het eerste geval worden de 
betwistingsmogelijkheden aanzienlijk ingeperkt en kan artikel 159 van de Grondwet niet langer worden 
aangevoerd. Bovendien zal de wijziging van de geldig verklaarde gebieden niet langer op reglementaire wijze 
kunnen plaatsvinden en geen afwijking zal mogelijk zijn via een gemeentelijk plan van aanleg dat afwijkt van 
het gewestplan. 
 
 A.7.3.  Volgens de verzoekende partijen wordt dat verschil in behandeling niet verantwoord in de 
parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet maar beperkt men zich daarin tot het verantwoorden van 
de wettelijke dekking en niet van de modaliteiten ervan. 
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 A.7.4.  De verzoekende partijen zijn van mening dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel : dat doel kon worden bereikt door alle gebieden van de 
gewestplannen geldig te verklaren of door enkel de problematiek van de verplichting tot raadpleging van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State geldig te verklaren. Bij het decreet worden evenwel enkel de daarin 
beoogde gebieden geldig verklaard, maar in alle opzichten, hetgeen de belanghebbende derden verhindert om elk 
ander gebrek te betwisten dat de geldigheid van het gewestplan aantast, zoals het niet in aanmerking nemen van 
het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening of van de mening van de omwonenden 
die tijdens het openbaar onderzoek zijn geraadpleegd. Artikel 41 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium had evenwel met terugwerkende kracht kunnen worden aangewend 
teneinde enkel het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State te dekken. 
 
 A.7.5.  De verzoekende partijen voeren een inbreuk op de scheiding der machten aan in zoverre het 
bestreden decreet aan de Waalse Regering een bevoegdheid ontzegt die haar in beginsel bij het Waalse Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium is voorbehouden, namelijk de concrete regeling van de 
bestemming van het gehele gewestelijke grondgebied. De gewestplannen kunnen enkel nog gedeeltelijk door de 
Waalse Regering worden gewijzigd, wat een gebrek aan samenhang creëert; de verzoekende partijen verwijzen 
mutatis mutandis naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over het « DAR »-decreet. 
 
 A.8.1.  De Waalse Regering verwijst naar de arresten nrs. 188/2005 van 14 december 2005 en 51/2007 van 
28 maart 2007 waarin is geoordeeld dat dwingende motieven van algemeen belang een inmenging van de 
decreetgever in de rechtsbedeling kunnen verantwoorden. Zij is van mening dat de omstandigheid dat bij een 
wetskrachtige norm bepaalde bestemmingen van de gewestplannen geldig worden verklaard, niet tot gevolg 
heeft dat zij definitief worden « bevroren » door, zoals wordt aangevoerd, de mate van onaantastbaarheid te 
versterken. Geen enkele norm, zij het een wetskrachtige, is onveranderlijk, aangezien een nieuwe norm hem 
geheel of gedeeltelijk kan vervangen en die norm aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot het behoud van 
de fundamentele waarborgen is onderworpen als de vorige maatregel. 
 
 A.8.2.  De nv « Cora », tussenkomende partij, brengt eerst in herinnering dat stedenbouw tot de 
bevoegdheid van de Waalse decreetgever behoort en dat die een eerder aan de Regering overgedragen 
bevoegdheid kan overnemen, zoals is beslist in het voormelde arrest nr. 51/2007 en in het arrest van de Raad van 
State van 30 september 2008 waarbij de in het geding zijnde vergunningen zijn geschorst. Aangezien het Waals 
Parlement zich heeft beperkt tot de geldigverklaring van het werk dat eerder door de Regering is verricht, kan 
geen enkele inbreuk op het beginsel van de scheiding der machten worden aangevoerd, waarbij de afdeling 
wetgeving van de Raad van State trouwens geen enkele kritiek in dat verband heeft geuit. De vergelijking met 
het voormelde « DAR »-decreet is in dat verband ongegrond gezien het verschillende onderwerp van dat decreet. 
 
 De nv « Cora » is van mening dat het verschil in behandeling dat is afgeleid uit het feit dat aan de burgers 
die een bepaling van een bij het bestreden decreet geldig verklaard gewestplan wensen te betwisten de waarborg 
zou worden ontzegd die artikel 159 van de Grondwet uitmaakt, ongegrond is, aangezien die personen de 
grondwettigheid van een bepaling van wetgevende aard bij het Hof kunnen betwisten. Het verschil vloeit voort 
uit regels met betrekking tot de verdeling van de bevoegdheden van de rechtscolleges, die niet in het geding zijn. 
 
 Het verschil in behandeling dat is afgeleid uit het feit dat de aldus geldig verklaarde bepalingen niet op 
reglementaire wijze zouden kunnen worden gewijzigd en uit het feit dat een afwijkend gemeentelijk plan van 
aanleg wel daarvan zou kunnen afwijken, is evenmin gegrond, aangezien het voorschrift van de planologische 
gebiedsindeling van de gewestplannen sedert de inwerkingtreding van het decreet van 27 november 1997 tot 
wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voortaan op 
wetgevende wijze wordt vastgesteld, waarbij dat voorschrift dat van de uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke 
bedrijven heeft gewijzigd door voortaan het voorschrift van de gemengde bedrijfsruimten erop toe te passen. 
Wat de eventuele wijziging van de betrokken gebieden betreft, valt evenmin in te zien in welk opzicht de 
doorgevoerde wettelijke bekrachtiging de in het geding zijnde gebieden onaantastbaarder zou maken dan de 
gebieden die niet op dergelijke wijze zijn bekrachtigd. Ten slotte wordt in het WWROSP geen onderscheid 
gemaakt naargelang de in het geding zijnde gebieden al dan niet geldig zijn verklaard door de wetgever. Niets 
verzet zich dus ertegen dat de in het WWROSP vervatte wettelijke machtigingen in termen van 
gewestplanwijzigingen via besluiten van de Regering of via het aannemen van afwijkende gemeentelijke plannen 
van aanleg nog steeds worden aangewend. 
 
 Gesteld dat een verschil in behandeling zou bestaan, zou het evenredig zijn en worden verantwoord door de 
reeds aangevoerde dwingende redenen van algemeen belang. 
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 A.8.3.  In hun memorie van antwoord voeren de verzoekende partijen het arrest nr. 30/2010 aan waarin, in 
de vragen 3.a) en 3.b) die aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn gesteld, net wordt verwezen naar 
het beperken van de mogelijkheden om akten die in beginsel enkel door de Regering kunnen worden gewijzigd, 
in rechte te betwisten. Zij betwisten dat reglementaire akten kunnen afwijken van bij decreet bekrachtigde 
bestemmingen en verklaren, door in dat verband naar de bijzonderemachtenbesluiten te verwijzen, niet in te zien 
hoe die bestemmingen een reglementaire waarde zouden kunnen behouden. 
 
 A.9.  De verzoekende partijen en de Waalse Regering doen opmerken dat het bestreden decreet het 
voorwerp uitmaakt van een prejudiciële vraag die door de Raad van State aan het Hof is gesteld (zaak nr. 4826). 
Er zou kunnen worden besloten tot samenvoeging. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van het Waalse decreet van 

30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het 

Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium. Dat decreet 

bepaalt : 

 

 « Artikel 1.  In artikel 6 van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het 
Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  er wordt een nieuw paragraaf 1 ingevoegd, luidend als volgt : 
 
 ‘ § 1.  De in de gewestplannen opgenomen volgende gebieden worden op de datum van 
inwerkingtreding van hun opname in laatstgenoemde plannen bekrachtigd : 
 
 1°  de woonuitbreidingsgebieden met een landelijk karakter; 
 
 2°  de uitbreidingsgebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen; 
 
 3°  de uitbreidingsgebieden voor recreatie die de uitbreidingsgebieden voor recreatie, de 
uitbreidingsgebieden voor recreatie met verblijf, de uitbreidingsgebieden voor 
recreatiegebieden met verblijf, de uitbreidingsgebieden voor ontspanning en verblijf en de 
uitbreidingsgebieden voor ontspanning omvatten; 
 
 4°  de uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven of kleine en middelgrote 
ondernemingen; 
 
 5°  de gebieden voor industriële ontwikkeling die de gebieden voor industriële 
ontwikkeling en het gebied voor industriële ontwikkeling van Sart-Tilman omvatten; 
 
 6°  de uitbreidingsgebieden voor dienstverlening; 
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 7°  de uitbreidingsgebieden voor industrie die de uitbreidingsgebieden voor industrie, het 
uitbreidingsgebied voor industrie “ BD ”, het uitbreidingsgebied voor thermale industrie, het 
uitbreidingsgebied voor industriële ontwikkeling van Sart-Tilman, het uitbreidingsgebied voor 
industrie “ GE ” omvatten. ’; 
 
 2°  de §§ 1 en 2 worden de §§ 2 en 3. 
 
 Art. 2.  Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt wordt ». 
 

 B.2.  Artikel 6 van het voormelde decreet van 27 november 1997 maakt deel uit van de 

overgangs- en slotbepalingen van dat decreet. Volgens de parlementaire voorbereiding van 

het bestreden decreet wordt bij de bepaling die het in het decreet van 1997 invoegt, de 

opneming van bepaalde gebieden in de gewestplannen die niet voor advies aan de afdeling 

wetgeving van de Raad van State is voorgelegd, met terugwerkende kracht geldig verklaard : 

 

 « Toen in het begin van de jaren zeventig werd begonnen met de opmaak van de 
gewestplannen, had de toenmalige Regering immers een nomenclatuur voor de inrichting van 
de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen vastgesteld. Dat is het onderwerp van het 
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. 
 
 Daarin worden een aantal gebieden opgesomd waarvan het de draagwijdte omschrijft. De 
afdeling wetgeving van de Raad van State werd vóór het aannemen van dat besluit van 
reglementaire aard geraadpleegd. Dat advies heeft betrekking op de aanneming van een van 
die gewestplannen - die normaliter een voor een voor advies aan de afdeling wetgeving 
hadden moeten worden voorgelegd (zie de parlementaire voorbereiding van de wet van 
29 maart 1962, Parl. St., Senaat, 1958-1959, nr. 124, pp. 1 en volgende, 46, 114 en volgende 
en 119) - voor zover het betrokken gewestplan zich ertoe beperkt die nomenclatuur toe te 
passen (RvSt, nr. 35.720, 24 oktober 1990, Devos). 
 
 Met toepassing van dat koninklijk besluit van 28 december 1972 stond het de Regering 
nu eenmaal vrij om andere gebieden of andere voorschriften vast te stellen. Die hebben 
hetzelfde reglementaire karakter als de in het koninklijk besluit van 28 december 1972 
opgesomde voorschriften van de gewestplannen. Het aannemen ervan vereiste dus het advies 
van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Om maar één voorbeeld te noemen : alle 
gewestplannen van het Waalse Gewest omvatten, bij het aannemen ervan, 
‘ woonuitbreidingsgebieden met een landelijk karakter ’. Dat soort van gebied kwam echter 
niet voor in de nomenclatuur van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Aangezien de 
afdeling wetgeving niet is geraadpleegd vóór de aanneming van elk gewestplan, zijn zij alle 
onwettig in zoverre woonuitbreidingsgebieden met een landelijk karakter daarin zijn 
opgenomen (RvSt, nr. 170.234, 19 april 2007, nv ‘ COPEVA ’) » (Parl. St., Waals Parlement, 
2008-2009, nr. 981/1, p. 2). 
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 Ten aanzien van het eerste middel 

 

 B.3.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6, 8, 13 en 14 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 

Verdrag, met de beginselen van de scheiding der machten, van de eerbiediging van de rechten 

van de verdediging, van de wapengelijkheid en van de niet-retroactiviteit van de normen en 

met het verbod van machtsoverschrijding en van machtsafwending. 

 

 B.3.2.  De verzoekende partijen zijn omwonenden van een site die het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een globale vergunning waarvan zij de schorsing van de tenuitvoerlegging 

hebben verkregen voor de Raad van State, aangezien die het middel dat was afgeleid uit de 

onwettigheid - bij gebrek aan een advies van de afdeling wetgeving - van het gewestplan ter 

uitvoering waarvan de vergunning was toegekend, ernstig heeft geacht. Zij doen gelden dat 

het bestreden decreet, dat bepalingen geldig verklaart waarvan de wettigheid door de Raad 

van State in het geding is gebracht, een verschillende of een gelijke behandeling teweegbrengt 

tussen de rechtzoekenden naargelang zij al dan niet een beroep hebben ingesteld tegen een 

maatregel die krachtens de aldus geldig verklaarde bepalingen is genomen : die 

geldigverklaring zou een inmenging van de overheid in hangende jurisdictionele procedures 

met zich meebrengen en zou aan diegenen die erin partij zijn, in tegenstelling tot de anderen, 

het voordeel van die procedures ontzeggen; geen enkele dwingende reden van algemeen 

belang verantwoordt evenwel de terugwerkende kracht van de bestreden bepaling en de 

toepassing ervan had uit de hangende rechtsgedingen kunnen worden geweerd. Die 

geldigverklaring zou daarenboven ertoe leiden dat beiden op identieke wijze worden 

behandeld, aangezien de mogelijkheid tot het betwisten van de wettigheid van de geldig 

verklaarde bepalingen voortaan aan allen zal worden ontzegd terwijl zij zich in verschillende 

situaties bevinden. 

 

 De verzoekende partijen doen eveneens gelden dat het bestreden decreet enkel op het 

geschil waarin zij partij zijn, betrekking zou lijken te hebben en dat het afbreuk doet aan het 

bij artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde recht op 

een daadwerkelijk rechtsmiddel wanneer bij dat Verdrag gewaarborgde rechten worden 

geschonden, zoals het recht op de eerbiediging van het privéleven en van de woning. 
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 B.4.  In de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt gewezen op de 

bedoeling van de auteurs ervan : 

 

 « De beroepen waarin, op grond van artikel 159 van de Grondwet en met succes, de 
gedeeltelijke onwettigheid van een bepaald gewestplan wordt opgeworpen, leiden tot de 
geleidelijke ontrafeling van de gewestplannen die een echte gatenkaas worden, terwijl zij niet 
alleen voor het beleid inzake ruimtelijke ordening een belangrijk instrument vormen, maar 
ook, zoals reeds opgemerkt, voor de bescherming van het leefmilieu wanneer men weet dat 
meer dan 80 pct. van het Waalse grondgebied zich in de gewestplannen in niet-bebouwbaar 
gebied bevindt. Zoals het Grondwettelijk Hof in een recent arrest opmerkt, is het evident dat 
de gewestplannen een doorslaggevende rol spelen bij de in artikel 1 van het WWROSP 
bepaalde harmonieuze coördinatie van de economische en stedenbouwkundige vereisten 
(Grondwettelijk Hof, arrest nr. 114/2008, 31 juli 2008, B.4.1). 
 
 Indien alle procedures voor de opmaak van de gewestplannen moesten worden 
overgedaan teneinde een of ander procedureel gebrek te verhelpen, zou dat een gigantische 
opgave zijn en enorme kosten inhouden. Bovendien doet de mogelijkheid - zonder beperking 
in de tijd, in tegenstelling tot het Franse recht - om op grond van artikel 159 van de Grondwet 
een exceptie van onwettigheid op te werpen die op een bepaald gewestplan betrekking heeft, 
algehele rechtsonzekerheid ontstaan ten koste van de verwezenlijking van het beleid inzake 
ruimtelijke ordening en stedenbouw. 
 
 Het is daarom dat in dit ontwerp van decreet wordt overwogen om de gebieden van de 
gewestplannen die niet in de nomenclatuur van het koninklijk besluit van 28 december 1972 
zijn vermeld, geldig te verklaren in zoverre zij niet voor advies aan de afdeling wetgeving van 
de Raad van State zijn voorgelegd vóór de opneming ervan in de gewestplannen, hetzij bij de 
oorspronkelijke aanneming ervan, hetzij bij een van de herzieningen ervan » (Parl. St., Waals 
Parlement, 2008-2009, nr. 981/1, p. 2). 
 

 B.5.1.  Weliswaar hebben wetsbepalingen die reglementaire bepalingen geldig verklaren 

waarvan, zoals te dezen, de wettigheid door de Raad van State in het geding is gebracht, tot 

gevolg dat zij hem verhinderen om de nietigverklaring van een akte uit te spreken op grond 

van een middel dat steunt op de onregelmatigheid van de reglementaire bepalingen krachtens 

welke die akte is aangenomen. De categorie van burgers op wie die bepalingen van toepassing 

waren, wordt op verschillende wijze behandeld ten opzichte van de andere burgers wat de 

jurisdictionele waarborg betreft die bij artikel 159 van de Grondwet, artikel 13 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens (met name de bij de artikelen 6, 8 en 14 ervan 

en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag gewaarborgde rechten) en 

bij artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is toegekend. Daaruit volgt 

evenwel niet noodzakelijk dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de in het middel aangevoerde beginselen, zouden zijn geschonden. 
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 B.5.2.  Zoals in B.4 wordt aangegeven, is er rechtsonzekerheid ontstaan die de 

decreetgever heeft willen verhelpen. 

 

 B.5.3.  Door in een decreet het behoud van bepaalde gebieden in gewestplannen te 

regelen, heeft de gewestwetgever zelf een bevoegdheid willen uitoefenen die hem toekomt. 

Het voorontwerp van decreet is voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State 

voorgelegd die, binnen de perken die hem bij artikel 84 van de gecoördineerde wetten op de 

Raad van State zijn toegestaan, heeft geoordeeld, verwijzend naar het arrest nr. 51/2007 van 

28 maart 2007 van het Hof, dat het ontwerp geen opmerkingen behoefde (Parl. St., Waals 

Parlement, 2008-2009, nr. 981/1, p. 6). 

 

 Te dezen zijn de geldig verklaarde bepalingen trouwens geen vergunningen waartegen 

beroepen bij de Raad van State zijn ingesteld, maar reglementaire bepalingen die door die 

vergunningen worden uitgevoerd. Het bestreden decreet heeft dus niet tot gevolg dat de Raad 

van State onbevoegd wordt om zich over die beroepen uit te spreken, maar wel dat hij wordt 

verhinderd zich uit te spreken over die middelen die op de onwettigheid van de geldig 

verklaarde maatregel zijn gebaseerd, onverminderd de mogelijkheid om de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing op grond van andere middelen te verkrijgen. 

 

 B.5.4.  Blijft het feit dat de decreetgever, zodoende, bepalingen heeft aangenomen die, 

wegens de terugwerkende kracht ervan, een inmenging in de hangende rechtsgedingen 

inhouden. 

 

 B.5.5.  De terugwerkende kracht is enkel verantwoord indien ze absoluut noodzakelijk is 

voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang. Indien bovendien blijkt 

dat de terugwerkende kracht tot doel heeft dat de afloop van een of andere gerechtelijke 

procedure in een bepaalde zin wordt beïnvloed of dat de rechtscolleges worden verhinderd 

zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vereist de aard van het in het geding 

zijnde beginsel dat buitengewone omstandigheden of dwingende motieven van algemeen 

belang het optreden verantwoorden van de wetgever, dat, ten nadele van een categorie van 

burgers, afbreuk doet aan de aan allen geboden jurisdictionele waarborgen. 

 

 B.5.6.  De eventuele vaststelling, in een rechterlijke beslissing van de schending van een 

substantiële vormvereiste bij de aanneming of de wijziging van een gewestplan kan niet tot 
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gevolg hebben dat de wetgever in de onmogelijkheid verkeert de hierdoor ontstane 

rechtsonzekerheid te verhelpen. 

 

 B.5.7.  De bestreden bepalingen, waaraan terugwerkende kracht is gekoppeld, nemen 

enkel reeds voordien bestaande regels over. De draagwijdte van het bestreden decreet bestaat 

immers niet erin het gewestplan te herzien (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 981/1, 

p. 3), maar strekt ertoe een gebiedsindeling die identiek is aan diegene die in het gewestplan is 

opgenomen en waarvan de wettigheid wordt betwist, te behouden, zodat het geen afbreuk 

vermocht te doen aan de te dien opzichte gewettigde verwachtingen van de verzoekende 

partijen. 

 

 B.5.8.  Het gebrek dat voor de Raad van State wordt aangevoerd en dat, zoals uit de 

parlementaire voorbereiding blijkt, het bestreden decreet moet verhelpen, bestaat erin dat niet 

is voorzien in de raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State waaraan het 

ontwerpgewestplan had moeten worden voorgelegd. Die onregelmatigheid heeft voor de 

partijen die voor de Raad van State een op grond van dat gewestplan toegekende vergunning 

hadden bestreden, niet het onaantastbare recht kunnen doen ontstaan om voor altijd te zijn 

vrijgesteld van de naleving van de in dat plan vervatte voorschriften, zelfs al zouden die 

steunen op een nieuwe handeling waarvan de grondwettigheid onbetwistbaar zou zijn. Die 

nieuwe handeling zou alleen ongrondwettig zijn indien zij zelf de in het middel vermelde 

bepalingen zou schenden. 

 

 B.5.9.  De decreetgever vermocht te oordelen dat het betwisten van de wettigheid van in 

gewestplannen opgenomen bepalingen ertoe zou leiden dat het beleid dat hij ten uitvoer wilde 

leggen na de aanneming van dat plan en tegelijk ook de maatregelen die ter uitvoering ervan 

zouden worden genomen, in het geding zouden worden gebracht en dat, gelet op het belang 

van het instrument dat het plan is, het in het geding brengen van dat beleid en van die 

maatregelen zou voorkomen als een uitzonderlijke omstandigheid die zijn optreden 

verantwoordde. Het herhaaldelijk betwisten, op grond van artikel 159 van de Grondwet, van 

de wettigheid van het plan maakt het immers mogelijk om de ter uitvoering van dat plan 

genomen bepalingen in het geding te brengen. De door de verzoekende partijen aangevoerde 

omstandigheid dat het bestreden decreet enkel tot gevolg - en zelfs tot doel - zou hebben een 
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winkelcomplex te realiseren op een site waarvan zij de omwonenden zijn en dat er geen 

andere vergelijkbare betwisting zou bestaan die hangende is voor de Raad van State, is niet 

van dien aard dat zij die vaststelling kan ontkrachten, vermits het bestreden decreet betrekking 

heeft op gebieden met een totale oppervlakte van 15 249 ha (Parl. St., Waals Parlement, 

2008-2009, nr. 981/1, p. 6), waarin de gronden waarop het door de verzoekende partijen 

bekritiseerde project betrekking heeft, maar een uiterst klein deel vertegenwoordigen. De 

decreetgever kon de bestreden maatregel op de hangende rechtsgedingen van toepassing 

maken, rekening houdend met de gewestplannen die zouden kunnen worden geraakt, waarbij 

het in het geding zijnde winkelcomplex reeds op twee ervan betrekking heeft. 

 

 B.6.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het tweede middel 

 

 B.7.1.  Het tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 23 van 

de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 

betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden (met name de artikelen 7 en 8 ervan), geratificeerd door België 

op 21 januari 2003, met de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma’s (met name de artikelen 3, 4, 5 en 6 en bijlage II ervan) en met het 

standstill-beginsel. 

 

 B.7.2.  De verzoekende partijen klagen aan dat het bestreden decreet aan de 

rechtzoekenden noch de waarborgen biedt die zijn gekoppeld aan de procedure tot wijziging 

van de gewestplannen waarvan het bepalingen geldig verklaart (zoals het openbaar 

onderzoek, het milieueffectrapport en de mogelijkheid om de wettigheid van de wijziging te 

betwisten), noch die welke zijn gekoppeld aan het aannemen van een norm met belangrijke 

gevolgen voor het milieu. Dergelijke waarborgen zouden hun zijn geboden indien de 

bepalingen van het bestreden decreet waren aangenomen via een wijziging van de 

gewestplannen die de toepassing van procedures inhield die dat decreet net beoogt te 

vermijden, terwijl alternatieve maatregelen het mogelijk zouden hebben gemaakt om niet op 

onevenredige wijze afbreuk te doen aan de rechten van de betrokkenen. 
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 B.8.1.  De bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met artikel 23 van de Grondwet, 

de in het middel bedoelde verdragsbepalingen en de standstill-verplichting is tijdens de 

parlementaire voorbereiding van het decreet onderzocht : 

 

 « De geldigverklaring van de beoogde gebieden druist niet in tegen de 
standstill-verplichting die wordt afgeleid uit artikel 23 van de Grondwet. Die geldigverklaring 
vormt immers geen achteruitgang van het niveau van de bescherming van het leefmilieu. 
Integendeel. Zoals hiervoor is opgemerkt, speelden de gewestplannen - en spelen zij nog 
steeds - een belangrijke rol voor de ruimtelijke ordening van Wallonië. Het feit dat meer dan 
85 pct. van de oppervlakte niet voor bebouwing is bestemd in de gewestplannen, heeft van die 
plannen een echt milieubeschermingsinstrument gemaakt. 
 
 Het weren van grote oppervlakten uit die plannen op grond van artikel 159 van de 
Grondwet en het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State druisen 
niet alleen in tegen het beginsel van rechtszekerheid dat een even grote draagwijdte heeft als 
die van de standstill-verplichting, maar zal ook ertoe leiden dat grote oppervlakten van het 
grondgebied - mogelijk om en bij de 15 000 hectare - buiten het gewestplan zullen vallen. De 
overheden die bevoegd zijn om te beslissen over de vergunningsaanvragen binnen die 
gebieden zullen meestal enkel nog tot de naleving van de regel van de goede ruimtelijke 
ordening verplicht zijn. Die regel zou evenwel bestaanbaar kunnen zijn met andere 
bestemmingen dan die welke in de in het geding zijnde gebieden in aanmerking zijn genomen. 
 
 Die geldigverklaring van bepaalde gebieden van de gewestplannen kan geenszins worden 
gelijkgesteld met een herziening van de betrokken plannen. De gebiedsindeling blijft 
dezelfde. Door die werkwijze worden geen nieuwe gebieden gecreëerd die voor bebouwing 
zijn bestemd. De gebiedsindeling zoals die soms reeds meer dan dertig jaar bestaat zonder dat 
dit tot enige bezwaren heeft geleid, wordt nog steeds toegepast. De vraag over de 
overeenstemming van de bepaling met het internationale recht (Verdrag van Aarhus) of met 
het Europese recht (richtlijn 2001/42/EG) rijst dus niet (zie, naar analogie, Grondwettelijk 
Hof, arrest nr. 87/2007, 20 juni 2007, B.10). 
 
 Er moet eveneens worden beklemtoond dat die in het geding zijnde gebieden, die in de 
gewestplannen zijn opgenomen, niet zijn betwist met betrekking tot de wettigheid ervan op 
het ogenblik van de inwerkingtreding ervan. Hetgeen, gezien de ruchtbaarheid waarmee het 
aannemen van de gewestplannen en de inwerkingtreding ervan gepaard gingen, doet 
vermoeden dat de burgers tevreden waren over de toen vastgestelde ruimtelijke ordening. 
 
 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft, in tal van arresten met 
betrekking tot beroepen tegen vergunningen die in een van de in het geding zijnde gebieden 
zijn uitgereikt, de problematiek van de wettigheid van het gewestplan niet zelf opgeworpen 
wanneer dat punt niet door de verzoekers zelf was opgeworpen. 
 
 Dat alles maakt het mogelijk te besluiten dat de ontworpen bepaling op geen enkele wijze 
een aanzienlijke achteruitgang van het thans geldende niveau van de bescherming van het 
leefmilieu vormt. 
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 In uiterst ondergeschikte orde, gesteld dat sommigen in dat ontwerp van decreet een 
mogelijke aanzienlijke achteruitgang zouden zien, zou die uiteraard worden verantwoord door 
dwingende redenen van algemeen belang. Het betreft een soortgelijke situatie als de reeds 
aangehaalde situatie van de geldigverklaring van het Brusselse gewestelijk ontwikkelingsplan 
(GewOp). Naast de reeds vermelde rechtsonzekerheid waarvoor het van belang is zo snel 
mogelijk een eind eraan te maken, zou het overdoen van de opmaak van de 23 Waalse 
gewestplannen teneinde het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
recht te zetten, veel tijd in beslag nemen en de gemeenschap veel geld kosten, waarbij 
gedurende die hele periode belangrijke gebieden brozer zouden worden gemaakt en de 
‘ honger ’ van bepaalde omwonenden zou worden opgewekt, die geneigd zouden kunnen zijn 
om, gedurende die periode waarin de nieuwe plannen worden opgemaakt, beslissingen die 
daarvóór op geen enkele wijze waren betwist, opnieuw in het geding te brengen. 
 
 Er moet dus worden besloten dat de ontwerptekst in overeenstemming is met artikel 23 
van de Grondwet » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 981/1, p. 3). 
 

 B.8.2.  Artikel 23 van de Grondwet impliceert inzake de bescherming van het leefmilieu een 

standstill-verplichting die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het 

beschermingsniveau dat door de van toepassing zijnde wetgeving wordt geboden, in aanzienlijke 

mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang. 

 

 Onderzocht moet worden of de geldigverklaring, door het bestreden decreet, van sommige 

gebieden van de gewestplannen, die vroeger in die plannen zijn opgenomen, zonder dat een 

voorafgaande milieueffectbeoordeling van die geldigverklaring moet plaatsvinden en zonder dat 

daaromtrent enig openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, afbreuk doet aan artikel 23 

van de Grondwet, rekening houdend met de artikelen 3 tot 6 van de voormelde 

richtlijn 2001/42/EG en met de artikelen 7 en 8 van het voormelde Verdrag van Aarhus. 

 

 B.8.3.  De voormelde richtlijn 2001/42/EG betreft de milieubeoordeling van plannen en 

programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben. Luidens artikel 3, lid 2, 

a), van die richtlijn moeten alle plannen en programma’s die worden voorbereid met 

betrekking tot ruimtelijke ordening of grondgebruik en die het kader kunnen vormen voor de 

toekenning van toekomstige vergunningen bedoeld in bijlagen I en II bij de 

richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling 

van bepaalde openbare en particuliere projecten, worden onderworpen aan een 

milieubeoordeling overeenkomstig de eisen van de eerstvermelde richtlijn. Gelet op de 
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economische bestemming van de bedoelde gebieden, is het geenszins uitgesloten dat in die 

gebieden projecten zullen worden gerealiseerd als bedoeld in de bijlagen I of II van de 

richtlijn 85/337/EEG en dat bijgevolg de inrichting van dergelijke gebieden is onderworpen 

aan het in acht nemen van de voorschriften van de richtlijn 2001/42/EG. 

 

 De richtlijn 2001/42/EG stelt de minimumeisen vast waaraan bedoelde milieubeoordeling 

moet beantwoorden. De milieubeoordeling moet worden uitgevoerd tijdens de voorbereiding 

en vóór de vaststelling van het desbetreffende plan of programma (artikel 4, lid 1). De 

beoordeling omvat de opstelling van een milieurapport dat ten minste aan de eisen van 

artikel 5 moet beantwoorden, de raadpleging van de bevoegde milieu-instanties en het publiek 

over het ontwerp-plan of ontwerp-programma en het milieurapport (artikel 6) en de 

verplichting om rekening te houden met het milieurapport en de resultaten van de raadpleging 

bij de vaststelling van het plan of programma (artikel 8). 

 

 Artikel 7 van het Verdrag van Aarhus legt de verplichting op om « de voorbereiding van 

plannen en programma’s betrekking hebbende op het milieu » te onderwerpen aan een 

inspraakprocedure waarvan het bepaalde modaliteiten vastlegt. Meer bepaald dienen passende 

praktische of andere voorzieningen voor inspraak voor het publiek te worden getroffen, 

binnen een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te hebben 

verstrekt. Artikel 8 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat de partijen trachten om doeltreffende 

inspraak in een passend stadium te bevorderen - en terwijl opties nog openstaan - gedurende 

de voorbereiding door overheidsinstanties van uitvoerende regelingen en andere algemeen 

toepasselijke wettelijk bindende regels die een aanzienlijk effect kunnen hebben op het 

milieu; er wordt bepaald dat met het resultaat van de inspraak zoveel mogelijk rekening wordt 

gehouden. 

 

 B.8.4.  Zoals in B.5.7 is aangegeven, nemen de bestreden bepalingen bestaande regels 

over en konden zij derhalve geen afbreuk doen aan de gewettigde verwachtingen van de 

rechtzoekenden. Zij behouden gebieden die zijn ingeschreven overeenkomstig de toen 

toepasselijke regels die, rekening houdend met hun voorafgaandelijk karakter, niet moesten 

worden aangenomen met inachtneming van de procedurele waarborgen die zijn bedoeld in de 

verdragsbepalingen waarop de verzoekende partijen zich beroepen, of waarvan niet wordt 

beweerd dat zij aldus hadden moeten worden aangenomen; de decreetgever vermocht dus te 

oordelen dat het aannemen ervan, op grond van het in B.5.2 beschreven vereiste van 
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rechtszekerheid en voorafgegaan door de beraadslaging van een democratisch verkozen 

vergadering, geen afbreuk deed aan de standstill-verplichting. De beslissingen die zullen 

worden genomen ter uitvoering van de bij het bestreden decreet geldig verklaarde 

reglementaire maatregelen, zouden trouwens, in voorkomend geval, moeten worden 

aangenomen met inachtneming van de in die verdragsbepalingen bedoelde procedurele 

waarborgen. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen van de geldig verklaarde gebieden die later 

zouden worden doorgevoerd door middel van een herziening van een gewestplan. Wellicht 

maken bepaalde door de verzoekende partijen vermelde alternatieve oplossingen deel uit van 

die welke de wetgever had kunnen overwegen. Blijft het feit dat van andere van die 

oplossingen (zoals een geldigverklaring die zich beperkt tot het verleden, waarbij de definitief 

geworden vergunningen niet opnieuw in het geding worden gebracht, of die zich enkel 

beperkt tot het gebrek in verband met het niet raadplegen van de Raad van State) tegelijk kon 

worden aangenomen dat zij niet voldoende waarborgen inzake samenhang voor alle te nemen 

maatregelen boden, terwijl de in aanmerking genomen oplossing van dien aard was dat zij het 

mogelijk maakte om niet alleen die samenhang te verzekeren, maar ook de rechtsonzekerheid 

te vermijden en, door zich ertoe te beperken in een decreet bepalingen weer te geven die 

voorkomen in gewestplannen en door aldus een bestaande situatie in stand te houden, geen 

afbreuk aan de standstill-verplichting te doen. 

 

 B.9.1.  De verzoekende partijen vragen dat de volgende prejudiciële vraag aan het Hof 

van Justitie van de Europese Unie wordt gesteld indien het middel niet gegrond wordt 

bevonden : 

 

 « Dienen de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma’s, in samenhang gelezen met bijlage II van die 
richtlijn, alsook de artikelen 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende 
toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, goedgekeurd door de Europese Gemeenschap bij het 
besluit [2005/370/EG] van de Raad van 17 februari 2005, in die zin te worden geïnterpreteerd 
dat zij een overheid de mogelijkheid bieden een wetskrachtige norm aan te nemen die tot 
gevolg heeft dat de geldigheid van bepaalde planologische bestemmingen wordt bekrachtigd, 
zonder aan het publiek de in de voormelde bepalingen bedoelde waarborgen inzake 
raadpleging, onderzoek van de milieueffecten en verzet te bieden ? ». 
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 B.9.2.  Wanneer een vraag met betrekking tot de uitlegging van het gemeenschapsrecht 

wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de 

beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is die instantie, 

overeenkomstig artikel 267, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, gehouden die vraag te stellen aan het Hof van Justitie. Die verwijzing is 

evenwel niet nodig wanneer die rechterlijke instantie heeft vastgesteld « dat de opgeworpen 

vraag niet relevant is of dat de betrokken gemeenschapsbepaling reeds door het Hof is 

uitgelegd of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat 

redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan » (HvJ, 6 oktober 1982, C-283/81, 

CILFIT, punt 21). 

 

 B.9.3.  De « planologische bestemmingen », bedoeld in de in B.9.1 weergegeven 

prejudiciële vraag, stemmen overeen met die welke zijn vastgesteld bij vroegere bepalingen 

en hebben noch tot doel, noch tot gevolg de betrokken gewestplannen te wijzigen, zoals in 

B.5.7 en B.8.4 is vastgesteld. Het antwoord op de vraag is dus niet relevant voor het 

onderzoek van het middel. Hetzelfde geldt, om dezelfde redenen, voor de antwoorden op de 

vragen die door de verzoekende partijen in hun memorie van antwoord zijn gesuggereerd en 

die zijn geïnspireerd op die welke bij het arrest nr. 30/2010 van 30 maart 2010 aan het Hof 

van Justitie van de Europese Unie zijn gesteld. Er is ook geen reden om dus in te gaan op de 

vraag van de verzoekende partijen om de uitspraak uit te stellen totdat het Hof van Justitie van 

de Europese Unie op die vragen heeft geantwoord. 

 

 B.9.4.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 Ten aanzien van het derde middel 

 

 B.10.1.  Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 13, 144, 145 en 159 ervan, met 

de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 1 

van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met het beginsel van de scheiding der 

machten en met het verbod van machtsoverschrijding en van machtsafwending. 
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 B.10.2.  De verzoekende partijen klagen aan dat het bestreden decreet de bepalingen van 

de gewestplannen die het geldig verklaart, onaantastbaar maakt, wat ertoe zou leiden dat 

rechtzoekenden die zich in identieke situaties bevinden, op verschillende wijze worden 

behandeld naargelang de bepalingen van de plannen die op hen betrekking hebben al dan niet 

zijn geldig verklaard, aangezien de enen, in tegenstelling tot de anderen, artikel 159 van de 

Grondwet kunnen aanvoeren en gemakkelijker de wijziging van de bepalingen die op hen van 

toepassing zijn, kunnen verkrijgen, hetzij via de herziening van een gewestplan op 

reglementaire wijze, hetzij via een gemeentelijk plan van aanleg dat afwijkt van het 

gewestplan. Daardoor zou het bestreden decreet aan de Waalse Regering bevoegdheden 

ontzeggen die haar bij het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 

Patrimonium zijn voorbehouden. 

 

 B.11.1.  Zoals in B.5.3 is aangegeven, heeft de decreetgever, door het opnemen van de 

gebieden in gewestplannen te regelen, zelf een bevoegdheid willen uitoefenen die hem 

toekomt. 

 

 B.11.2.  Uit de in B.4 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de rechtspraak 

van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State rechtsonzekerheid kan doen 

ontstaan ten aanzien van de geldigheid van sommige bepalingen van de gewestplannen, zodat 

het optreden van de decreetgever en het verschil in behandeling dat eruit voortvloeit, om de in 

het antwoord op het eerste middel vermelde redenen, redelijk verantwoord zijn. 

 

 B.11.3.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, vermocht de 

decreetgever het onderwerp van het bestreden decreet te beperken tot de gebieden van de 

gewestplannen die niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn 

voorgelegd en waarvoor dus rechtsonzekerheid was gebleken (Parl. St., Waals Parlement, 

2008-2009, nr. 981/1, p. 2). Overigens kon hij zich, om redenen van coherentie, bij de 

wettelijke geldigverklaring niet uitsluitend beperken tot het verhelpen van het gebrek van 

niet-raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State, raadpleging die een 

voorafgaande formaliteit vormt die vergelijkbaar is met die welke door de verzoekende 

partijen werden geciteerd. 

 

 B.12.  Het derde middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 18 november 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4818 

 
 

Arrest nr. 132/2010 
van 25 november 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 219 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier 

P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 14 oktober 2009 in zake de nv « Entreprise de Montage du Centre » tegen 
de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 november 
2009, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 219 van het WIB 1992, zoals het voor het aanslagjaar 1994 van 
toepassing was, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre het in geen enkele 
mogelijkheid voorziet om te ontsnappen aan de betaling van de afzonderlijke aanslag wanneer 
het gaat om kosten die zijn toegekend als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, 
terwijl de aanslag voor de andere in artikel 57 van het WIB 1992 bedoelde kosten niet 
verschuldigd is indien de belastingplichtige aantoont dat die kosten zijn begrepen in een door 
de genieter overeenkomstig artikel 305 van het WIB 1992 ingediende aangifte ? Is de sanctie 
van artikel 219 van het WIB 1992 niet onevenredig in zoverre het doel van de wet erin bestaat 
te vermijden dat bezoldigingen niet worden belast terwijl de vergoedingen die de 
terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever zijn, krachtens artikel 31 van het WIB 1992 
net niet belastbaar zijn ten aanzien van de genieter ervan ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Entreprise de Montage du Centre », waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd te 6041 Charleroi, chaussée de Courcelles 303; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. R. Forestini en Mr. J.-F. Libert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « Entreprise de Montage du Centre »; 
 
 .  Mr. S. Titi, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. C. Taquin, advocaat bij de balie te 
Bergen, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Gedurende het jaar 2003 betaalt de naamloze vennootschap « Entreprise de Montage du Centre » vaste 
vergoedingen aan een van haar werknemers, die zij, in haar aangifte in de vennootschapsbelasting met 
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betrekking tot het aanslagjaar 2004, voorstelt als terugbetalingen van kosten die door die werknemer zijn 
gemaakt wegens verplaatsingen voor rekening van zijn werkgever. 
 
 De Administratie der directe belastingen is van oordeel dat die vergoedingen in werkelijkheid 
bezoldigingen in de zin van de artikelen 30, 1°, en 57, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
vormen. Aangezien zij bovendien vaststelt dat die bezoldigingen in geen enkele individuele fiche of 
samenvattende opgave in de zin van artikel 57 van dat Wetboek worden vermeld, meent zij dat de vennootschap 
de in artikel 219 van hetzelfde Wetboek bedoelde afzonderlijke aanslag van 300 pct. dus verschuldigd is. 
 
 Bij een bezwaarschrift van 8 augustus 2006 betwist de nv « Entreprise de Montage du Centre » de op haar 
naam ingekohierde aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2004, in zoverre de voormelde 
afzonderlijke aanslag daarin is opgenomen. Op 17 juni 2008 verwerpt de gewestelijke directeur der directe 
belastingen te Charleroi dat bezwaarschrift echter. 
 
 De Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, waarbij een beroep tegen die beslissing is ingesteld, merkt eerst 
op dat de Staat niet aantoont dat de vaste vergoedingen geen terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever 
vormen. Zij leidt daaruit af dat zij niet als bezoldigingen van de werknemer kunnen worden beschouwd. Zij 
meent evenwel dat de vennootschap, aangezien die vergoedingen niet worden verantwoord door het overleggen 
van een individuele fiche of een samenvattende opgave in de zin van artikel 57 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 en aangezien zij door de werknemer niet zijn aangegeven in zijn aangifte in de 
personenbelasting met betrekking tot het aanslagjaar 2004, daadwerkelijk een afzonderlijke aanslag gelijk aan 
300 pct. van het bedrag van die vergoedingen verschuldigd is, met toepassing van artikel 219 van dat Wetboek. 
 
 De Rechtbank merkt vervolgens op dat de belastingplichtige die zijn met bezoldigingen overeenstemmende 
kosten niet verantwoordt door het overleggen van een individuele fiche of een samenvattende opgave in de zin 
van artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, kan worden vrijgesteld van het betalen van 
een afzonderlijke aanslag van 300 pct., indien hij aantoont dat het bedrag van die kosten door de genieter van die 
bezoldigingen in zijn belastingaangifte is vermeld. Zij beslist bijgevolg om, op verzoek van de nv « Entreprise de 
Montage du Centre », aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag 
 
 A.1.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vraag onontvankelijk is. 
 
 Hij merkt in de eerste plaats op dat die vraag betrekking heeft op een verschil in behandeling tussen twee 
categorieën van kosten, terwijl het onderzoek van de bestaanbaarheid van een wetsbepaling met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet uitgaat van een vergelijking tussen twee categorieën van personen. Hij haalt in dat 
verband het arrest nr. 27/2008 van het Hof van 28 februari 2008 aan. 
 
 De Ministerraad merkt vervolgens op dat de vergelijking, indien de prejudiciële vraag betrekking heeft op 
een verschil in behandeling tussen, enerzijds, de personen die vaste vergoedingen uitkeren als terugbetaling van 
werkelijke eigen kosten en, anderzijds, de personen die andere in artikel 57 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde kosten maken, irrelevant is, aangezien de categorieën worden beschreven 
onder verwijzing naar kosten van een totaal verschillende aard, en niet onder verwijzing naar de situatie van die 
personen. Hij verduidelijkt dat de omstandigheid dat verschillende categorieën van kosten in een zelfde artikel 
worden vermeld, niet betekent dat zij soortgelijk zijn. Hij beklemtoont dat de voormelde vergoedingen, behalve 
in geval van fraude die het vergoedende karakter ervan doet verdwijnen, in beginsel niet belastbaar zijn ten 
aanzien van de genieter ervan, terwijl de andere voormelde kosten voor die laatste belastbare inkomsten vormen. 
De Ministerraad merkt ook op dat die vergoedingen, wegens die verschillende aard, nooit los van de in 
artikel 57, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde kosten voorkomen. 
 



 4

 A.2.  De naamloze vennootschap « Entreprise de Montage du Centre » antwoordt dat de prejudiciële vraag 
ontvankelijk is. 
 
 Zij voert aan dat die vraag betrekking heeft op het verschil in behandeling tussen twee categorieën van 
belastingplichtigen die kosten zoals bedoeld in artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
maken : enerzijds, diegenen die vaste vergoedingen uitkeren als terugbetaling van werkelijke kosten die hun 
eigen zijn en, anderzijds, diegenen die andere in die wetsbepaling bedoelde kosten maken. De eiseres voor de 
verwijzende rechter is van oordeel dat die twee vergelijkbare categorieën van personen niet op identieke wijze 
worden behandeld, met betrekking tot de mogelijkheid, bedoeld in artikel 219, vierde lid, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992, om aan de betaling van de afzonderlijke aanslag te ontsnappen. 
 
 
 Ten aanzien van de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 
 
 A.3.1.  De nv « Entreprise de Montage du Centre » is van oordeel dat de prejudiciële vraag bevestigend 
moet worden beantwoord. 
 
 A.3.2.  De nv « Entreprise de Montage du Centre » merkt op dat de invoering van de afzonderlijke aanslag 
beantwoordt aan een economische logica die de correcte inning van de door de belastingplichtige verschuldigde 
belasting beoogt. Zij is van mening dat een aanslag met betrekking tot bedragen die zijn uitbetaald aan een niet 
in fiches geïdentificeerde genieter, wordt verantwoord door de noodzaak om deze te identificeren teneinde een 
belasting op die bedragen te innen. De eiseres voor de verwijzende rechter haalt in dat verband een arrest van het 
Hof van Cassatie van 12 september 2003 aan waarin de ratio legis van artikel 219 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 in herinnering is gebracht. Zij is van mening dat de van haar gevorderde 
afzonderlijke aanslag, in die context, niet is verantwoord aangezien de vergoedingen die zij aan haar werknemer 
heeft toegekend, niet belastbaar zijn. 
 
 Zij verduidelijkt dat de te dezen in het geding zijnde bepaling artikel 219, vierde lid, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992, en niet artikel 57 van dat Wetboek is. 
 
 De nv « Entreprise de Montage du Centre » voert vervolgens aan dat bij de in het geding zijnde bepaling 
een discriminerend verschil in behandeling wordt ingevoerd tussen twee categorieën van werkgevers van wie de 
personeelsleden kosten zoals bedoeld in artikel 57 van hetzelfde Wetboek genieten : enerzijds, diegenen van wie 
de personeelsleden bezoldigingen in hun aangifte in de personenbelasting hebben vermeld en, anderzijds, 
diegenen van wie de personeelsleden geen dergelijke aangifte hebben gedaan wegens het feit dat zij 
vergoedingen zoals bedoeld in artikel 57, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 hebben 
ontvangen, die niet belastbaar zijn. Zij merkt op dat, wanneer de genoemde kosten niet worden verantwoord door 
het overleggen van individuele fiches en van een samenvattende opgave, enkel de werkgevers van de eerste 
categorie de in artikel 219, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vervatte regel kunnen 
genieten, aangezien het voor de werkgevers van de andere categorie wettelijk onmogelijk is om aan te tonen dat 
de genieter van de uitgekeerde vergoedingen ze heeft aangegeven. 
 
 De nv « Entreprise de Montage du Centre » leidt bovendien uit de motieven van het arrest nr. 44/2000 van 
het Hof van 6 april 2000 af dat de afzonderlijke aanslag in strijd is met het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie, wanneer het ontbreken van individuele fiches of aan een samenvattende opgave, bedoeld in 
artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de correcte inning van de belasting die 
verschuldigd is door de personeelsleden die bezoldigingen genieten die niet door dergelijke documenten zijn 
verantwoord, niet heeft verhinderd. 
 
 A.3.3.  De nv « Entreprise de Montage du Centre » beweert eveneens dat artikel 219 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schendt in zoverre het geen 
verschil in behandeling creëert tussen de belastingplichtigen die hun belastbare grondslag verlagen door 
stortingen aan derden wier identiteit de administratie onbekend is en de « belastingplichtigen van wie het 
verzuim de administratie niet heeft verhinderd over te gaan tot het belasten van de verkrijgers » van dergelijke 
stortingen, « laat staan wanneer de vergoedingen geen belastbare inkomsten ten aanzien van de verkrijgers 
vormen ». 
 
 Zij voert aan dat de in artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde sanctie, 
rekening houdend met het nagestreefde doel - dat erin bestaat te verhinderen dat bezoldigingen niet worden 
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belast -, onevenredig is wanneer zij betrekking heeft op vergoedingen als terugbetaling van kosten eigen aan de 
werkgever, aangezien die met toepassing van artikel 31 van hetzelfde Wetboek niet belastbaar zijn ten aanzien 
van de genieter ervan. 
 
 A.4.1.  De Ministerraad is, in ondergeschikte orde, van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend moet 
worden beantwoord. 
 
 A.4.2.  Hij merkt in de eerste plaats op dat in artikel 219, vierde lid, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de belastingplichtigen die de in 
artikel 57 van hetzelfde Wetboek bedoelde kosten maken. 
 
 Hij erkent evenwel dat er, in de feiten, een verschil in behandeling bestaat tussen de belastingplichtigen die 
kosten zoals bedoeld in artikel 57, 1° en 2°, maken en zij die de in artikel 57, 3°, bedoelde kosten maken, 
aangezien de genieter van die laatste kosten de betrokken vergoedingen niet in zijn belastingaangifte moet 
aangeven. De Ministerraad leidt daaruit af dat de prejudiciële vraag betrekking heeft op een feitelijk verschil in 
behandeling. 
 
 A.4.3.1.  De Ministerraad, die het arrest nr. 72/2004 van het Hof van 5 mei 2004 aanhaalt, beklemtoont dat 
de invoering van de afzonderlijke aanslag bij artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
ertoe strekte om de belastingplichtigen die de in artikel 57 van hetzelfde Wetboek bedoelde kosten maken, ervan 
af te brengen die kosten te onttrekken aan de controle van de belastingadministratie, door de identiteit van de 
genieters van die kosten niet op te geven. 
 
 Hij merkt evenwel op dat de draagwijdte en het doel van de controle van de administratie met betrekking 
tot de in artikel 57, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde kosten verschillen van die 
van de controle die zij wenst uit te voeren ten aanzien van de in artikel 57, 1° en 2°, van dat Wetboek bedoelde 
kosten. In dat laatste geval gaat het erom na te gaan of de genieters van die kosten wel degelijk de inkomsten 
daaruit hebben aangegeven. De Ministerraad zet daarentegen uiteen dat de administratie door het overleggen van 
individuele fiches en van een samenvattende opgave met betrekking tot de in artikel 57, 3°, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde kosten wordt ingelicht over het bestaan van de betrokken vaste 
vergoedingen en over de identiteit van de genieters ervan. De Ministerraad, die in dat verband verwijst naar de 
parlementaire voorbereiding van artikel 13 van de wet van 8 augustus 1980 « betreffende de budgettaire 
voorstellen 1979-1980 » - waarbij de verplichting tot overlegging van individuele fiches en van een 
samenvattende opgave is uitgebreid tot de in artikel 57, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
bedoelde kosten - en naar een arrest van het Hof van Cassatie van 23 januari 1987, merkt op dat de administratie, 
zonder die inlichtingen, in voorkomend geval niet kan aantonen dat die vergoedingen belastbare bezoldigingen 
verbergen die de genieter had moeten aangeven. Hij beklemtoont vervolgens dat die inlichtingen het de 
administratie mogelijk maken na te gaan of de genieter van de vaste vergoedingen de verantwoordingsstukken 
met betrekking tot de kosten in kwestie niet heeft gebruikt om aanspraak te maken op de aftrek van die kosten 
als beroepskosten, terwijl zijn werkgever de door die kosten verantwoorde vaste vergoedingen eveneens als 
beroepskosten aftrok. De Ministerraad verduidelijkt dat artikel 57, 3°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 enkel betrekking heeft op de vaste vergoedingen, waarbij de terugbetalingen van 
kosten op grond van verantwoordingsstukken dus zijn uitgesloten. Hij leidt daaruit af dat de verplichting tot 
overlegging van individuele fiches en van een samenvattende opgave zich beperkt tot de situaties waarin het 
risico van fraude het meest waarschijnlijk is. 
 
 A.4.3.2.  De Ministerraad, die de parlementaire voorbereiding van artikel 2 van de wet van 27 november 
2002 « tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 » aanhaalt, zet uiteen 
dat het aannemen van artikel 219, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ertoe strekt om 
het de belastingplichtige mogelijk te maken aan de afzonderlijke aanslag te ontsnappen indien en alleen indien 
de administratie in kennis is gesteld van de inlichtingen waardoor zij haar controle kan uitvoeren, namelijk het 
bestaan van de betrokken kosten en de identiteit van de genieters ervan. 
 
 De Ministerraad, die opmerkt dat, vermits de genieter van de in artikel 57, 3°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde kosten ze niet moet aangeven, de administratie enkel kan worden ingelicht 
over het bestaan ervan via de individuele fiches en de samenvattende opgave die door de schuldenaar van de 
betrokken vergoedingen worden opgesteld en bezorgd, is van mening dat het verantwoord is om het die laatste 
niet mogelijk te maken aan de afzonderlijke aanslag te ontsnappen indien hij die fiches en die opgave niet 
overlegt. Hij brengt het arrest nr. 28/2003 van het Hof van 19 februari 2003 ter sprake en beklemtoont in dat 
verband dat de erg waarschijnlijke misbruiken die de in het geding zijnde bepaling beoogt tegen te gaan, ernstig 
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afbreuk kunnen doen aan de belangen van de Schatkist en dat de afzonderlijke aanslag zijn ontradende karakter 
met betrekking tot de voormelde vergoedingen moet behouden. 
 
 De Ministerraad zet eveneens uiteen dat de nv « Entreprise de Montage du Centre » een verkeerde lezing 
van het arrest nr. 44/2000 maakt. 
 
 A.4.4.  De Ministerraad repliceert ten slotte dat de nv « Entreprise de Montage du Centre » aan het Hof een 
prejudiciële vraag probeert voor te leggen die niet in de verwijzingsbeslissing (A.3.3) aan het Hof is gesteld, 
hetgeen zij niet mag doen. Hij is bovendien van mening dat in het arrest nr. 72/2004 reeds een antwoord wordt 
gegeven op die « nieuwe vraag ». 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het op het 

aanslagjaar 2004 van toepassing was, ingevolge de wijzigingen ervan bij artikel 15 van de wet 

van 30 maart 1994 « tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit », bij 

artikel 21 van de wet van 4 mei 1999 « houdende diverse fiscale bepalingen » en bij artikel 2 

van de wet van 27 november 2002 « tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 », bepaalde : 

 

 « Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten vermeld in artikel 57, die niet 
worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave […]. 
 
 Die aanslag is gelijk aan 300 pct. van die kosten. 
 
 […] 
 
 Deze aanslag is niet van toepassing indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag 
van de kosten, vermeld in artikel 57, begrepen is in een door de genieter overeenkomstig 
artikel 305 ingediende aangifte ». 
 

 Die bepaling vormt, samen met artikel 219bis van hetzelfde Wetboek, afdeling II 

(« Afzonderlijke aanslagen ») van hoofdstuk III (« Berekening van de belasting ») van titel III 

(« Vennootschapsbelasting ») van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

 

 B.1.2.  Artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het op het 

aanslagjaar 2004 van toepassing was, ingevolge de wijziging ervan bij artikel 21 van de 

programmawet (I) van 24 december 2002, bepaalde : 
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 « De volgende kosten worden slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden 
verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in 
de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt : 
 
 1°  commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-
toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die 
voor de verkrijgers beroepsinkomsten zijn, behoudens de in artikel 30, 3°, bedoelde 
bezoldigingen; 
 
 2°  bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan 
personeelsleden, aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met 
uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld; 
 
 3°  vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van 
werkelijke eigen kosten van de werkgever ». 
 

 B.1.3.  Artikel 305 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het op het 

aanslagjaar 2004 van toepassing was, bepaalde : 

 

 « Belastingplichtigen die aan de personenbelasting, aan de vennootschapsbelasting of aan 
de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen, zomede belastingplichtigen die ingevolge de 
artikelen 232 tot 234, aan de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen, zijn gehouden 
ieder jaar aan de administratie der directe belastingen een aangifte over te leggen in de 
vormen en binnen de termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 311. 
 
 Indien de belastingplichtige overleden of wettelijk onbekwaam is, rust de verplichting tot 
aangifte in het eerste geval op de erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden, in het 
tweede geval op de wettelijke vertegenwoordiger. 
 
 Bij ontbonden vennootschappen rust de verplichting op de vereffenaars. 
 
 Belastingplichtigen die niet kunnen lezen, noch ondertekenen, mogen hun aangifte laten 
invullen door de personeelsleden van de dienst waar zij moeten worden ingeleverd, mits zij de 
vereiste inlichtingen verstrekken. In dat geval wordt van deze omstandigheid melding 
gemaakt in de aangifte en wordt deze ondertekend door het personeelslid die ze in ontvangst 
neemt. 
 
 De aangiften mogen ook worden overgelegd door een lasthebber, die alsdan van de 
algemene lastgeving krachtens welke hij optreedt moet doen blijken ». 
 

 B.2.  Uit de feiten van de aan de verwijzende rechter voorgelegde zaak, de motieven van 

zijn verwijzingsbeslissing en de bewoordingen van de prejudiciële vraag blijkt dat het Hof 

wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10, 11 en 172, 

eerste lid, van de Grondwet, van artikel 219, vierde lid, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, in zoverre het een verschil in behandeling zou invoeren tussen 
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twee categorieën van vennootschappen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen 

en die, voor het aanslagjaar 2004, kosten die zijn gemaakt voor een werknemer die een lid van 

hun personeel is en die aan de personenbelasting is onderworpen, niet verantwoorden door het 

overleggen van een individuele fiche en een samenvattende opgave, bedoeld in artikel 57 van 

hetzelfde Wetboek : enerzijds, die welke een in die laatste bepaling bedoelde bezoldiging niet 

verantwoorden en, anderzijds, die welke vaste vergoedingen als terugbetaling van werkelijke 

kosten eigen aan de werkgever, zoals bedoeld in dezelfde bepaling, niet verantwoorden. 

 

 B.3.1.  De in het geding zijnde bepaling maakt het die beide categorieën van 

vennootschappen mogelijk te ontsnappen aan de inkohiering van de bij artikel 219, eerste lid, 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoerde afzonderlijke aanslag, voor 

zover zij aantonen dat het bedrag van de niet-verantwoorde kosten is begrepen in de aangifte 

in de personenbelasting die hun werknemer in beginsel aan de Administratie der directe 

belastingen moet overleggen, ter uitvoering van artikel 305 van hetzelfde Wetboek. 

 

 B.3.2.  Rijksinwoners zijn aan de personenbelasting onderworpen op grond van alle in het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde belastbare inkomsten (artikel 5 van dat 

Wetboek). Tot die inkomsten behoren de beroepsinkomsten (artikelen 6 en 23, § 1, 4°, van 

hetzelfde Wetboek) die onder meer de « bezoldigingen van werknemers » (artikel 30, eerste 

lid, 1°) omvatten. 

 

 Zoals het op het aanslagjaar 2004 van toepassing was, bepaalde artikel 31, eerste en 

tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 : 

 

 « Bezoldigingen van werknemers zijn alle beloningen die voor de werknemer de 
opbrengst zijn van arbeid in dienst van een werkgever. 
 
 Daartoe behoren inzonderheid : 
 
 1°  wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle andere 
soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien en toelagen die, zelfs toevallig, uit hoofde of 
naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid op enige andere wijze 
worden verkregen dan als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever; 
 
 […] 
 
 5°  bezoldigingen die door een werknemer zijn verkregen, zelfs indien ze zijn betaald of 
toegekend aan zijn rechtverkrijgenden. 
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 […] ». 
 

 Uit het voorgaande blijkt dat de in artikel 57, 2°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 bedoelde bezoldiging een belastbaar inkomen is dat in de 

jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet worden vermeld, terwijl de in artikel 57, 3°, 

van dat Wetboek bedoelde vergoedingen geen deel uitmaken van het belastbaar inkomen in de 

personenbelasting, zodat de genieter ervan ze niet in die aangifte moet vermelden. 

 

 B.3.3.  De vennootschap die, voor het aanslagjaar 2004, aan haar werknemer toegekende 

vaste vergoedingen als terugbetaling van werkelijke kosten eigen aan de werkgever niet 

verantwoordt door het overleggen van een individuele fiche en een samenvattende opgave, 

bedoeld in artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, is dus niet in de 

mogelijkheid om aan te tonen dat het bedrag van die vergoedingen is begrepen in de aangifte 

in de personenbelasting van de werknemer die die vergoedingen heeft ontvangen. 

 

 In tegenstelling tot de vennootschap die tot de eerste in B.2 beschreven categorie behoort, 

kan zij dus niet ontsnappen aan de inkohiering van de afzonderlijke aanslag, met toepassing 

van de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.4.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet sluiten niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 

verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 

houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 

zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat geen 

redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 

doel. 

 

 Artikel 172, eerste lid, van de Grondwet is een bijzondere toepassing, in fiscale 

aangelegenheden, van die regel. 
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 B.5.1.  Het voormelde artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

neemt, in essentie, artikel 47, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 over, 

zoals het bij artikel 13 van de wet van 8 augustus 1980 « betreffende de budgettaire 

voorstellen 1979-1980 » was vervangen. 

 

 Die bepaling strekt ertoe « pogingen tot belastingontwijking en -ontduiking te 

verijdelen » (Parl. St., Kamer, 1979-1980, nr. 323/47, p. 18). De individuele fiches en de 

samenvattende opgaven waarvan het opstellen bij die bepaling wordt vereist, moeten de 

identificatie van de genieters van de daarin bedoelde kosten mogelijk maken, opdat de 

Administratie der directe belastingen zich ervan kan vergewissen dat die kosten ten aanzien 

van de genieters ervan zijn of zullen worden belast (ibid., nr. 323/1, pp. 5 en 6; ibid., 

nr. 323/47, pp. 16, 18 en 19; Parl. St., Senaat, 1979-1980, nr. 483/9, p. 34). Tijdens de 

parlementaire voorbereiding van artikel 2 van de wet van 27 november 2002 - waarbij de in 

het geding zijnde bepaling aan artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 is toegevoegd - is in herinnering gebracht dat het opstellen van die individuele fiches en 

van die samenvattende opgaven een « controlemiddel » voor de administratie vormt (Parl. St., 

Senaat, 2001-2002, nr. 468/5, p. 4). 

 

 De in artikel 57, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vaste 

vergoedingen zijn vergoedingen die de werkgever aan zijn personeelslid betaalt zonder dat die 

het bewijs van de gemaakte kosten aan de eerstgenoemde moet voorleggen (Parl. St., Senaat, 

1979-1980, nr. 483/9, pp. 32 en 33). 

 

 B.5.2.  In artikel 219, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

wordt de regel uitgedrukt die vroeger in artikel 33, § 1, eerste lid, van de wet van 7 december 

1988 « houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel 

gelijkgestelde taksen » was opgenomen, dat op zijn beurt artikel 132 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1964 vervangt (Parl. St., Senaat, 1988, nr. 440/1, pp. 25 tot 27). 

 

 De invoering van de in die laatste bepaling bedoelde aanslag strekte ertoe de maker van 

de in artikel 47, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 opgesomde kosten 

ervan af te brengen om de individuele fiches en de samenvattende opgave, die het de 

Administratie der directe belastingen mogelijk maken zich te vergewissen van het belasten 

van die kosten, niet op te stellen (Parl. St., Kamer, 1979-1980, nr. 323/1, p. 6; Parl. St., 
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Senaat, 1979-1980, nr. 483/9, p. 50; Parl. St., Senaat, 1988, nr. 440/1, p. 26). Tijdens de 

parlementaire voorbereiding van artikel 15 van de wet van 30 maart 1994 « tot uitvoering van 

het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit » - waarbij het tarief van die aanslag is 

verhoogd - is in herinnering gebracht dat die aanslag ertoe strekt fraude te ontraden (Parl. St., 

Kamer, 1993-1994, nr. 1290/6, p. 86). 

 

 B.5.3.  De in het geding zijnde bepaling strekt dan weer ertoe om de financiële gevolgen 

van het niet-opstellen van de individuele fiches en van de samenvattende opgave te 

verzachten voor de belastingplichtige die te goeder trouw handelt en die kan aantonen dat zijn 

gedrag de Administratie der directe belastingen daadwerkelijk niet heeft verhinderd om de 

noodzakelijke informatie voor de correcte toepassing van de belastingwet te verzamelen 

(Parl. St., Senaat, 2001-2002, nr. 468/8, p. 2; Parl. St., Kamer, 2002-2003, nr. 1913/002, pp. 3 

en 5). 

 

 B.6.1.  De bij artikel 219, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

ingevoerde aanslag heeft tot doel de vennootschappen ertoe aan te zetten om aan de 

Administratie der directe belastingen de inlichtingen te bezorgen die zij nodig heeft om te 

waken over de correcte toepassing van de belastingwet op de genieters van de bedoelde 

kosten. 

 

 B.6.2.  Indien de vennootschap, die bezoldigingen in de zin van artikel 57, 2°, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan een lid van haar personeel toekent, de 

vereiste fiche en opgave niet overlegt, kan de administratie toch de correcte toepassing van de 

belastingwet op de genieter van die bezoldigingen verzekeren, indien hij die inkomsten 

correct aangeeft ter uitvoering van artikel 31 van hetzelfde Wetboek. 

 

 Daarentegen kan de administratie, indien de vennootschap, die vaste vergoedingen als 

terugbetaling van werkelijke kosten eigen aan de werkgever in de zin van artikel 57, 3°, van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan een lid van haar personeel toekent, niet 

de vereiste fiche en opgave overlegt, de correcte toepassing van de belastingwet op de 

genieter van die vergoedingen niet verzekeren. Zoals in B.3.2 is opgemerkt, maken die 

vergoedingen geen deel uit van het belastbaar inkomen in de personenbelasting, zodat de 

genieter ervan in zijn aangifte in de personenbelasting niet moet vermelden dat hij dergelijke 

vergoedingen heeft ontvangen. Die genieter zou, in die aangifte, evenwel geneigd kunnen zijn 
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om aanspraak te maken op de aftrek, als beroepskosten in de zin van artikel 49 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, van de voor rekening van zijn werkgever 

gemaakte kosten (door bijvoorbeeld gebruik te maken van de documenten die de 

werkelijkheid van de kosten aantonen, die door derden zijn opgesteld en die hij niet aan zijn 

werkgever heeft moeten bezorgen), ondanks het feit dat die kosten zijn terugbetaald via de 

voormelde vaste vergoedingen - die zelf door de vennootschap als beroepskosten zijn 

afgetrokken met toepassing van artikel 197 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992. In een dergelijk voorbeeldgeval maken de in de artikelen 57 en 219, eerste lid, van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde individuele fiche en samenvattende 

opgave het de administratie mogelijk te waken over de correcte toepassing van de 

belastingwet op de genieters van de in artikel 57, 3°, van dat Wetboek bedoelde kosten. 

 

 B.6.3.  Blijft het feit dat de vennootschap, die vaste vergoedingen als terugbetaling van 

werkelijke kosten eigen aan de werkgever in de zin van artikel 57, 3°, van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992 aan een lid van haar personeel toekent, de vereiste individuele 

fiche en samenvattende opgave kan opstellen om te vermijden dat zij de bij artikel 219, eerste 

lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoerde afzonderlijke aanslag 

verschuldigd is. 

 

 B.6.4.  Uit het voorgaande vloeit voort dat het in B.3.3 beschreven verschil in 

behandeling op een redelijke verantwoording berust. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 219, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het op 

het aanslagjaar 2004 van toepassing was, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 25 november 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4820 

 
 

Arrest nr. 133/2010 
van 25 november 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 25, 26, 30, c), 101 en 105 van de 

ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 14 mei 2009 tot wijziging van de 

ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke 

Ordening, ingesteld door de vzw « Inter-Environnement Bruxelles » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters R. Henneuse, 

E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en 

P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter 

M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 november 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 november 2009, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de artikelen 25, 26, 30, c), 101 en 105 van de ordonnantie van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 14 mei 2009 tot wijziging van de ordonnantie van 
13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2009) door de 
vzw « Inter-Environnement Bruxelles », met zetel te 1050 Brussel, Edinburgstraat 26, de 
vzw « Pétitions-Patrimoine », met zetel te 1000 Brussel, Hamerstraat 19, en de vzw « Atelier 
de Recherche et d’Action Urbaines », met zetel te 1000 Brussel, Adolphe Maxlaan 55. 
 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende 
partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. J. Sautois loco Mr. M. Uyttendaele, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 
 
 A.1.  De drie verenigingen zonder winstoogmerk « Inter-Environnement Bruxelles » (IEB), « Pétitions-
Patrimoine » (P-P) en « Atelier de Recherche et d’Action Urbaines » (ARAU) leiden uit hun maatschappelijk 
doel hun belang af om de vernietiging te vorderen van normen met betrekking tot ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en bescherming van het onroerende erfgoed die van toepassing zijn op het grondgebied van het 
Brusselse Gewest. 
 
 De eerste verzoekster verwijst daarnaast naar haar acties in het verleden in verband met de bescherming 
van een kwaliteitsvol leefmilieu, en de tweede naar haar acties in verband met de bescherming van het 
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onroerende erfgoed. De derde verzoekster meent de opdracht te hebben « op te treden in problematieken inzake 
stedenbouw en ruimtelijke ordening ». De drie verzoeksters vermelden ook hun respectieve publicaties. 
 
 A.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering erkent dat de bestreden bepalingen - namelijk de artikelen 25, 
26, 30, c), 101 en 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest « tot 
wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening » - niet vreemd zijn aan het maatschappelijk doel van de drie verzoekende verenigingen. Zij is evenwel 
van mening dat die bepalingen hun maatschappelijk doel slechts rechtstreeks en ongunstig zouden kunnen raken 
indien zou vaststaan dat zij de graad van bescherming van het leefmilieu op betekenisvolle wijze verminderen en 
dat het voordeel van de procedurele waarborgen verbonden aan de opstelling van plannen en programma’s niet 
op non-discriminatoire wijze wordt gewaarborgd. 
 
 Bovendien betwist zij « voor zover nodig » en zonder motieven de verenigbaarheid van de beslissingen tot 
het instellen van het beroep tot vernietiging genomen door de raden van bestuur van de drie verzoeksters. 
 
 
 Ten aanzien van het enige middel afgeleid uit, enerzijds, de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 23 van de Grondwet, met artikel 10 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, met de artikelen 3 tot 6 van de richtlijn 2001/42/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 « betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma’s » en met de artikelen 7 en 8 van het Verdrag betreffende toegang tot 
informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, ondertekend te 
Aarhus op 25 juni 1998, en, anderzijds, de schending van artikel 23 van de Grondwet 
 
 A.3.  De verzoeksters bekritiseren eerst de artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 14 mei 2009, 
vervolgens de artikelen 30, c), en 101 van die ordonnantie en ten slotte artikel 105 ervan. 
 
 
 Wat de artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 14 mei 2009 betreft 
 
 A.4.1.  Volgens de verzoeksters leiden die bepalingen, in het nadeel van de « derden die belang hebben » 
bij de procedure voor de opheffing van een bijzonder bestemmingsplan (BBP) beslist door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, tot een « aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau dat door de vroegere 
wetgeving werd geboden ». Die achteruitgang zou niet kunnen worden verantwoord in het licht van de in het 
middel beoogde internationaalrechtelijke bepalingen, noch tijdens de parlementaire voorbereiding van de 
bestreden bepalingen zijn verantwoord door motieven van algemeen belang. 
 
 De verzoeksters preciseren dat die derden de « materiële en procedurele waarborgen » worden ontzegd van 
een milieueffectbeoordeling overeenkomstig de richtlijn van 27 juni 2001 en het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening (BWRO), zoals de waarborgen die voortvloeien uit de aanwijzing van een erkend 
ontwerper (artikel 45, eerste lid, van het BWRO), het opstellen van een ontwerp van bestek van het 
milieueffectenrapport met betrekking tot het plan door die laatstgenoemde (artikel 45, tweede lid, van het 
BWRO), de raadplegingen van overheden met betrekking tot dat ontwerp (artikel 45, tweede lid), de rol van het 
begeleidingscomité (artikel 46), het opstellen van een milieueffectenrapport (artikelen 43, § 1, en 46, § 4) en de 
raadplegingen waartoe dat rapport aanleiding geeft (artikelen 47, § 2, en 48, §§ 3 tot 5). 
 
 De verzoeksters zijn daarnaast van mening dat de bestreden bepalingen een verschil in behandeling 
invoeren tussen de voormelde « belanghebbende derden » en diegenen die zijn betrokken bij een procedure tot 
wijziging van een BBP, die wel voorziet in een milieueffectbeoordeling. 
 
 A.4.2.  De verzoeksters merken op dat de bevoegdheid om te beslissen over de opheffing van een BBP, 
bevoegdheid die artikel 25 van de ordonnantie van 14 mei 2009 toekent aan de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, niet alleen betrekking heeft op de hypothesen van een verouderd BBP of een BBP dat niet in 
overeenstemming is met het gewestelijk bestemmingsplan (GBP). Zij verwijzen in dat opzicht naar artikel 54 
van het BWRO, dat het geval beoogt waarin het Gewest de verwezenlijking van zijn eigen projecten nastreeft 
(werken van openbaar nut, prioritair interventiegebied). 
 
 De verzoeksters zetten vervolgens uiteen dat, wanneer de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op grond van 
artikel 58, laatste lid, van het BWRO - ingevoegd bij artikel 25 van de ordonnantie van 14 mei 2009 - zelf 
overgaat tot de (volledige of gedeeltelijke) opheffing van een BBP, zij het verslag moet opmaken « waarin de 
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opheffing van het bijzonder bestemmingsplan wordt verantwoord in plaats van de wijziging ervan », verslag 
beoogd in artikel 59, eerste lid, van hetzelfde Wetboek - gewijzigd bij artikel 26 van dezelfde ordonnantie. Zij 
voeren aan dat een dergelijk verslag geen « milieueffectenrapport » is in de zin van artikel 5, lid 1, van de 
richtlijn van 27 juni 2001 en van artikel 43, § 1, tweede lid, van het BWRO. 
 
 De verzoeksters merken ook op dat het BWRO niet voorziet in een procedure die het, conform de vereisten 
van artikel 3, lid 5, van de richtlijn van 27 juni 2001, mogelijk maakt te bepalen of een dergelijke opheffing van 
een BBP aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het leefmilieu. 
 
 A.4.3.1.  De verzoeksters voeren aan dat, zelfs indien artikel 2, onder a), van de richtlijn van 27 juni 2001 
formeel gezien alleen de aanneming en de wijziging van plannen beoogt, die richtlijn in die zin moet worden 
geïnterpreteerd dat zij ook van toepassing is op de opheffing van de plannen, zodanig dat zij een nuttige 
uitwerking behoudt. 
 
 In dat opzicht wijzen zij erop dat, in een systeem van hiërarchisering van de plannen, de opheffing van een 
plan het kader wijzigt waarvan sprake is in artikel 3, lid 4, van dezelfde richtlijn, namelijk « het kader […] voor 
de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten ». Zij leiden hieruit af dat zowel de volledige 
opheffing als de gedeeltelijke opheffing van een plan - waarbij die laatste volgens hen gelijkwaardig is aan een 
wijziging van het plan - deel uitmaakt van de planning. De verzoeksters merken ook op dat de Brusselse 
gewestwetgever, door te eisen dat het voormelde in artikel 59, eerste lid, van het BWRO beoogde verslag wordt 
opgesteld, de opheffing van een plan beschouwt als een alternatief voor de wijziging ervan. Zij voegen eraan toe 
dat de opheffing van een BBP de context wijzigt waarin de stedenbouwkundige vergunningen worden uitgereikt 
- met name door de raadpleging van een afgevaardigde ambtenaar op te leggen -, en « een wijziging en 
verruiming van het kader van de toekomstige vergunningen » met zich kan meebrengen. Zij wijzen ter illustratie 
op enkele gevolgen van de beslissing van de gemeente Schaarbeek tot de volledige opheffing van het BBP 
« kern 385 » (Kolonel Bourg), beslissing goedgekeurd bij een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 2 april 2009. 
 
 A.4.3.2.  De verzoeksters zetten ook uiteen dat de « plannen en programma’s » in de zin van de richtlijn 
van 27 juni 2001 die zijn waarin de nationale wettelijke of bestuursrechtelijke regels voorzien en niet alleen die 
welke op grond van die regels moeten worden aangenomen. Zij zijn van mening dat het niet conform de ratio 
legis en de nuttige uitwerking van de richtlijn zou zijn om de plannen waarvan de aanneming slechts facultatief 
is, uit te sluiten van het toepassingsgebied ervan. Zij verwijzen in dat opzicht naar het doel van de richtlijn zoals 
het is voorgesteld in het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 25/2000 van 30 maart 2000, vastgesteld door de 
Raad « volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag » tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 
« met het oog op de aanneming van [een richtlijn] van het Europees Parlement en de Raad […] betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s » en in de conclusies van de 
advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de samengevoegde zaken C-105/09 en 
C-110/09. De verzoeksters wijzen erop dat een interpretatie van die richtlijn volgens welke de plannen waarvan 
de aanneming niet verplicht is, van het toepassingsgebied ervan zijn uitgesloten, het paradoxale gevolg zou 
hebben dat het gewestelijk ontwikkelingsplan - waarvan de aanneming verplicht is maar dat slechts een 
indicatieve waarde heeft - het voorwerp zou moeten uitmaken van een milieubeoordeling, terwijl dat niet het 
geval zou zijn voor een BBP, waarvan de aanneming niet verplicht is, maar dat het reglementaire kader van de 
toekenning van de vergunningen bepaalt. 
 
 De verzoeksters merken vervolgens op dat de gewestwetgevers de richtlijn van 27 juni 2001 in die zin 
interpreteren dat zij ook de plannen en programma’s beoogt waarvan de aanneming niet verplicht is. Zij 
verwijzen naar het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2002 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium » en naar uittreksels uit de parlementaire voorbereiding 
ervan, naar de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 19 februari 2004 « betreffende enkele 
bepalingen inzake ruimtelijke ordening », naar artikel 3, 1°, van de ordonnantie van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest van 18 maart 2004 « betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en 
programma’s » en naar uittreksels uit de parlementaire voorbereiding ervan, en naar artikel 4.1.1, § 1, 4°, van het 
decreet van het Vlaamse Gewest van 5 april 1995 « houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid », 
ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 « tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage ». 
 
 A.4.3.3.  De verzoeksters zijn van mening dat, indien het Hof ondanks die beschouwingen zou twijfelen 
aan de toepasbaarheid van de richtlijn van 27 juni 2001 op de opheffing van een niet-verplicht plan opgesteld 
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volgens een procedure die voorziet in de verwezenlijking van een milieubeoordeling, het het Hof van Justitie van 
de Europese Unie een vraag zou kunnen stellen over de interpretatie van de artikelen 1, 2, onder a), en 3, lid 1, 
van die richtlijn. 
 
 A.4.3.4.  De verzoeksters merken vervolgens op dat de artikelen 58 en 59 van het BWRO - gewijzigd bij de 
artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 14 mei 2009 - niet voorzien in de voorwaarden voor een vrijstelling 
van een milieubeoordeling vervat in artikel 3, leden 3 tot 5, van de richtlijn van 27 juni 2001. 
 
 A.4.4.  Ten slotte zijn de verzoeksters van mening dat de bestreden bepalingen het beschermingsniveau van 
een gezond leefmilieu aanzienlijk verminderen, ondanks het feit dat het BWRO reeds vroeger toestond dat een 
gemeenteraad een BBP opheft zonder te moeten overgaan tot een voorafgaande beoordeling van de gevolgen van 
een dergelijke beslissing voor het leefmilieu. Zij preciseren dat die bevoegdheid aan de gemeenteraad is 
toegekend bij de ordonnantie van 16 juli 1998 « tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 
houdende organisatie van de planning en de stedebouw », met andere woorden vóór de aanneming van de 
ordonnantie van 7 november 2002 « houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden en met de Bijlagen I en II, 
ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998 » en het verstrijken van de termijn voor de omzetting van de richtlijn van 
27 juni 2001 - op 21 juli 2004 - die een dergelijke beoordeling vóór de opheffing van een plan oplegt. De 
verzoeksters voeren het arrest nr. 137/2006 van 14 september 2006 aan en beweren dat de aanzienlijke 
vermindering van het beschermingsniveau van het leefmilieu moet worden beoordeeld rekening houdend met de 
bewegingsruimte waarover de wetgever beschikte bij de aanneming van de vroegere regels, die mogelijk niet 
langer verantwoord zijn wegens de latere inwerkingtreding van internationale bepalingen. 
 
 De verzoeksters verklaren ook dat het gegeven dat de plannen en programma’s die van toepassing blijven 
op het grondgebied waarop het opgeheven BBP betrekking heeft, zijn aangenomen na een milieubeoordeling in 
de zin van de richtlijn van 27 juni 2001, niet volstaat om elke aanzienlijke en onverantwoorde vermindering van 
het beschermingsniveau van het leefmilieu uit te sluiten. Zij merken in de eerste plaats op dat die beoordeling 
mogelijk niet in overeenstemming is met de voorschriften van die richtlijn. Vervolgens zijn zij van mening dat 
een milieubeoordeling vóór de opheffing van een BBP de beoordeling die is uitgevoerd voor de hiërarchisch 
gezien hogere plannen, niet noodzakelijk overlapt. Zij merken in dat opzicht op dat artikel 4, lid 3, van de 
richtlijn van 27 juni 2001 de lidstaten die een geheel van gehiërarchiseerde plannen kennen, niet vrijstelt van een 
nieuwe milieueffectbeoordeling, maar alleen voorziet in de mogelijkheid om opnieuw gebruik te maken van de 
resultaten van een vroegere beoordeling na die te hebben bijgewerkt of gepreciseerd. 
 
 A.5.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering antwoordt dat het middel in hoofdzaak de 
onverenigbaarheid van de bestreden bepalingen met de richtlijn van 27 juni 2001 aanklaagt. 
 
 A.5.2.  Zij is van mening dat die richtlijn niet van toepassing is op de opheffing van de plannen, en zeker 
niet op een facultatieve opheffing. Zij voert aan dat de commentaar bij de richtlijn van 27 juni 2001 voorgesteld 
door de Europese Commissie hierover geen enkele twijfel laat bestaan. 
 
 Zij merkt op dat een plan, na de opheffing ervan, op zich, positief en materieel gezien, niet langer het 
normatieve kader bepaalt waarin de uitvoering van projecten zal kunnen worden toegestaan voor het 
grondgebied waarop dat plan betrekking heeft. Zij verwijst in dat verband naar, enerzijds, de toelichtingen in de 
besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een beslissing tot opheffing van 
een BBP genomen door een gemeenteraad en, anderzijds, de parlementaire voorbereiding van het decreet van het 
Waalse Gewest van 30 april 2009 « tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 
11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid », dat voorziet in de 
opheffing van een gemeentelijk plan van aanleg. De Regering voegt eraan toe dat het BBP, na de opheffing 
ervan, niet langer kan worden gekwalificeerd als een plan dat is « opgesteld » voor de sector van de stedelijke of 
landelijke ruimtelijke ordening in de zin van de richtlijn van 27 juni 2001. 
 
 De Regering merkt ook op dat, zowel in haar advies van 25 februari 2009 betreffende het voorontwerp van 
decreet dat het voormelde decreet van 30 april 2009 is geworden, als in het advies over de tekst die tot de 
bestreden bepalingen heeft geleid, de afdeling wetgeving van de Raad van State geen opmerkingen heeft 
geformuleerd over de overeenstemming van de onderzochte teksten in het licht van de richtlijn van 27 juni 2001. 
Zij leidt hieruit af dat de Raad van State van mening is dat die richtlijn niet van toepassing is op de opheffingen 
van BBP’s. 
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 De Regering merkt daarnaast op dat, indien de opheffing van een plan moest worden gekwalificeerd als een 
handeling die deel uitmaakt van de planning, de impliciete opheffing van een plan die voortvloeit uit de 
wijziging van een hiërarchisch gezien hoger plan, het voorwerp zou moeten kunnen uitmaken van een 
milieubeoordeling, hetgeen materieel gezien nochtans onmogelijk zou zijn. Zij voert aan dat de motivering van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 houdende goedkeuring van de beslissing 
van de gemeente Schaarbeek voor de volledige opheffing van het BBP « kern 385 » (Kolonel Bourg) haar 
standpunt bevestigt. 
 
 De Regering leidt uit hetgeen voorafgaat af dat geen vraag dient te worden gesteld aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie. 
 
 A.5.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering antwoordt daarnaast dat, ermee rekening houdend dat de 
richtlijn van 27 juni 2001 niet van toepassing is op de opheffingen van BBP’s, die richtlijn niet kan worden 
aangevoerd om een aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van het leefmilieu ter zake aan te 
tonen. 
 
 De Regering is bovendien van mening dat te dezen geen sprake zou kunnen zijn van een dergelijke 
vermindering, vermits de gemeenteraad reeds vóór de aanneming van de bestreden bepalingen en op grond van 
de voormelde ordonnantie van 16 juli 1998 beschikte over de bevoegdheid om een BBP op te heffen zonder 
voorafgaande milieubeoordeling. Zij voegt eraan toe dat, na de opheffing van een BBP, de andere plannen en 
programma’s die van toepassing zijn op het betrokken grondgebied en zijn aangenomen overeenkomstig de 
voorschriften van de richtlijn van 27 juni 2001, verder het kader bepalen waarin projecten later zullen worden 
toegestaan. De Regering is van mening dat, ermee rekening houdend dat de aanneming van het gewestelijk 
bestemmingsplan (GBP) wordt voorafgegaan door een milieubeoordeling, de ontstentenis van een dergelijke 
beoordeling vóór de opheffing van een BBP verantwoord is door de zorg om een overlapping in de zin van 
artikel 4, lid 3, van de richtlijn van 27 juni 2001 te voorkomen. 
 
 Meer fundamenteel voert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan dat het niet relevant is zich vragen te 
stellen bij het bestaan van een eventuele aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van het 
leefmilieu, vermits de geformuleerde grieven uitsluitend tot doel hebben de verenigbaarheid van op 14 mei 2009 
uitgevaardigde wetsbepalingen met een richtlijn van 27 juni 2001 te controleren. 
 
 
 Wat de artikelen 30, c), en 101 van de ordonnantie van 14 mei 2009 betreft 
 
 A.6.1.  Volgens de verzoeksters voeren die bepalingen een verschil in behandeling in tussen, enerzijds, de 
« derden die belang hebben » bij de opstelling van een plan voor erfgoedbeheer in de zin van artikel 206, 10°, 
van het BWRO en, anderzijds, de « derden die belang hebben » bij de opstelling van andere plannen waarin het 
BWRO voorziet, waarop de richtlijn van 27 juni 2001 van toepassing zou zijn. 
 
 De verzoeksters wijzen erop dat, ondanks de opmerkingen van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State, de bestreden bepalingen geen enkele procedure van milieueffectbeoordeling invoeren die tijdens de 
opstelling van een plan voor erfgoedbeheer dient te worden nageleefd, en dat die bepalingen het evenmin 
mogelijk maken om, met toepassing van artikel 3, leden 3 tot 5, van de richtlijn van 27 juni 2001, te besluiten dat 
een dergelijke beoordeling niet verplicht is. De verzoeksters herinneren eraan dat die richtlijn van toepassing is 
op de plannen waarin wetsbepalingen voorzien, zelfs indien het opstellen ervan niet verplicht is en de inhoud 
slechts indicatief is. Zij zijn bovendien van mening dat artikel 7, d), van de ordonnantie van 18 maart 2004 
« betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s » de toepassing belet van de 
regels van die ordonnantie op de procedure voor het opstellen van een plan voor erfgoedbeheer. Zij voeren aan 
dat alleen de regeling van de milieubeoordeling ingevoerd bij de ordonnantie van 19 februari 2004 « betreffende 
enkele bepalingen inzake ruimtelijke ordening » van toepassing zou kunnen worden verklaard op het plan voor 
erfgoedbeheer. 
 
 Uit hetgeen voorafgaat, leiden de verzoeksters af dat de derden die belang hebben bij de opstelling van een 
plan voor erfgoedbeheer de « materiële en procedurele waarborgen » worden ontzegd die een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig de richtlijn van 27 juni 2001 en het BWRO biedt, zoals die welke reeds 
hiervoor zijn aangegeven (A.4.1). 
 
 A.6.2.  Volgens de verzoeksters leiden de bestreden bepalingen bovendien, in het nadeel van de « derden 
die belang hebben » bij de opstelling van een plan voor erfgoedbeheer, tot een « aanzienlijke achteruitgang van 
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het beschermingsniveau geboden door de vroegere wetgeving » die, volgens de verzoeksters, voorzag in een 
procedure van milieubeoordeling voor het opstellen van de plannen van het BWRO. Die achteruitgang zou 
tijdens de parlementaire voorbereiding van die bepalingen niet zijn verantwoord door motieven van algemeen 
belang. 
 
 A.7.1.  In hoofdorde antwoordt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het in de bestreden bepalingen 
beoogde plan voor erfgoedbeheer geen plan is in de zin van artikel 2, a), van de richtlijn van 27 juni 2001, daar 
de opstelling ervan niet verplicht is. Zij leidt uit de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 14 mei 
2009 daarnaast af dat dat plan niet belet dat voor werkzaamheden waarin het niet voorziet, een globale 
vergunning wordt uitgereikt. 
 
 De Regering is van mening dat, indien de commentaren bij de richtlijn van 27 juni 2001 die de Europese 
Commissie voorstelt in verband met de definitie van een « plan », als vaag worden beschouwd, het Hof van 
Justitie van de Europese Unie moet worden ondervraagd over de interpretatie die aan artikel 2, onder a), van die 
richtlijn moet worden gegeven. 
 
 A.7.2.  In ondergeschikte orde voert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan dat het plan voor 
erfgoedbeheer een plan is dat « het gebruik [bepaalt] van kleine gebieden op lokaal niveau » in de zin van 
artikel 3, lid 3, van de richtlijn van 27 juni 2001, zodat de opstelling ervan niet noodzakelijk het voorwerp moet 
uitmaken van een milieubeoordeling. Zij is van mening dat, rekening houdend met de verscheidenheid van de 
onderwerpen gedekt door een plan voor erfgoedbeheer, de vrijstelling van een dergelijke beoordeling het 
voorwerp zou moeten uitmaken van een « onderzoek per geval » bedoeld in artikel 3, lid 5, van die richtlijn. 
 
 In dat verband voert zij aan dat artikel 17, § 2, tweede lid, van de ordonnantie van 18 maart 2004 het 
mogelijk maakt de regels van die ordonnantie toe te passen op het plan voor erfgoedbeheer. Zij preciseert dat 
artikel 7, d), van die ordonnantie niet in die zin kan worden geïnterpreteerd dat het een soort plan dat niet werd 
beoogd in de ordonnantie van 29 augustus 1991 « houdende organisatie van de planning en de stedebouw » van 
het toepassingsgebied ervan uitsluit. De Regering is van mening dat een dergelijke interpretatie een lacuneus 
karakter zou toekennen aan de ordonnantie van 18 maart 2004, maar niet aan de bestreden bepalingen. 
 
 De Regering besluit uit hetgeen voorafgaat dat de « Brusselse normatieve regeling » in haar geheel 
verenigbaar is met de richtlijn van 27 juni 2001, zodat de bestreden bepalingen geen enkele vermindering van 
het door de vroegere wetgeving geboden beschermingsniveau met zich meebrengen. 
 
 A.7.3.  In « uiterst ondergeschikte orde » geeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering toe dat de 
bepalingen van de ordonnantie van 14 mei 2009 met betrekking tot het plan voor erfgoedbeheer zou kunnen 
worden verweten dat niet wordt verwezen naar de ordonnantie van 18 maart 2004, in het bijzonder artikel 6 
ervan, dat het « onderzoek per geval » regelt. 
 
 
 Wat artikel 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009 betreft 
 
 A.8.1.  De verzoeksters voeren aan dat de wijzigingen die artikel 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009 
aanbrengt in artikel 222 van het BWRO een « aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau geboden 
door de vroegere wetgeving » inhoudt. 
 
 Zij zetten uiteen dat artikel 222, § 2, eerste lid, 2°, van het BWRO, vóór de wijziging ervan bij de bestreden 
bepaling, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ertoe verplichtte een procedure aan te vatten voor de 
bescherming van een goed dat onder het onroerende erfgoed valt, wanneer de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen een gunstig advies had uitgebracht over een aanvraag tot bescherming gesteund 
door 150 personen van minstens achttien jaar en woonachtig in het Gewest, en ingediend door een vereniging 
zonder winstoogmerk waarvan het maatschappelijk doel bestaat in het behoud van het erfgoed. De verzoeksters 
halen in dat verband enkele arresten aan van de Raad van State (RvSt, 18 december 2001, nr. 101.950, Rastelli; 
RvSt, 17 oktober 2002, nr. 111.666, Guiot en Detienne; RvSt, 23 april 2009, nr. 192.641, Pétitions Patrimoine 
en Depoortere) en een beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 2 maart 
2007. 
 
 De verzoeksters preciseren dat, luidens de eerste zin van artikel 222, § 1, van het BWRO, het behoud van 
het onroerende erfgoed geen discretionaire bevoegdheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is, en dat de 
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bescherming van het erfgoed een maatregel is die gevolgen van rechtswege met zich meebrengt zoals 
omschreven in de artikelen 231 en 232 van hetzelfde Wetboek. 
 
 De verzoeksters merken op dat de wijziging, bij de bestreden bepaling, van de voorwaarden voor het 
instellen van een beschermingsprocedure tot gevolg heeft dat, in geval van een gunstig advies van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen met betrekking tot een aanvraag tot bescherming 
ingediend door een vereniging die het behoud van het erfgoed nastreeft, de Regering niet langer verplicht is een 
dergelijke procedure aan te vatten. 
 
 Zij voeren aan dat de bestreden bepaling de ondertekenaars van een aanvraag tot bescherming, ingediend 
door een dergelijke vereniging, dus het recht ontzegt het instellen van een beschermingsprocedure af te dwingen, 
alsook de daaraan verbonden waarborgen. Zij onderstrepen dat het instellen van die procedure niet betekent dat 
het betrokken onroerend goed het voorwerp zal uitmaken van een beschermingsmaatregel. Zij merken evenwel 
op dat, zonder het instellen van een dergelijke procedure, de Regering niet in staat zal zijn om te oordelen of een 
onroerend goed de kenmerken vertoont om onder het onroerende erfgoed te worden opgenomen. Zij herinneren 
eraan dat de beschermingsbeslissing eventueel pas zou kunnen worden genomen na afloop van de procedure die 
het de Regering mogelijk maakt verschillende adviezen in te winnen over de opportuniteit van een bescherming. 
De verzoeksters geven ook aan dat het instellen van een beschermingsprocedure tijdens die procedure dezelfde 
gevolgen voor het goed meebrengt als een eigenlijke bescherming om te voorkomen dat de eigenaar van het 
goed daaraan wijzigingen aanbrengt teneinde de bescherming te voorkomen. 
 
 De verzoeksters zijn van mening dat noch het gegeven dat de Regering voortaan verplicht is akte te nemen 
van de ontvankelijk geachte aanvraag tot bescherming, noch de bevoegdheid van de Regering om de toekenning 
van een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning aan voorwaarden te koppelen wanneer zij 
weigert een beschermingsprocedure in te stellen, volstaan om de nadelige gevolgen van de bestreden bepaling op 
te vangen. Zij merken in de eerste plaats op dat, in tegenstelling tot het instellen van de beschermingsprocedure, 
het feit dat de Regering van de aanvraag tot bescherming akte neemt, zoals bepaald in het nieuwe artikel 222, 
§ 3, van het BWRO, niet dezelfde gevolgen heeft als de bescherming. Zij zijn vervolgens van mening dat de 
opschorting van het onderzoek van de vergunningsaanvraag door het feit dat de Regering van de aanvraag akte 
neemt, met toepassing van het nieuwe artikel 194/1 van het BWRO, het niet mogelijk maakt te vermijden dat de 
eigenaar van het door de aanvraag tot bescherming beoogde goed dat laatste niet wijzigt teneinde de 
bescherming ervan te beletten. De verzoeksters merken ten slotte op dat de Regering niet ertoe gehouden is de 
uitreiking van een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige vergunning aan voorwaarden te koppelen 
teneinde de elementen van het niet-beschermde goed te behouden of te valoriseren, met toepassing van 
artikel 222, § 6, tweede lid, van het BWRO, dat die voorwaarden alleen kunnen worden opgelegd indien het 
goed beoogd in de beslissing om geen beschermingsprocedure in te stellen, het voorwerp uitmaakt van een 
aanvraag voor een attest of een vergunning waarvan het onderzoek aan de gang is wanneer die beslissing wordt 
genomen, en dat die voorwaarden slechts vijf jaar geldig zijn. 
 
 A.8.2.1.  De verzoeksters zijn van mening dat de motieven van de bestreden bepaling geen motieven van 
algemeen belang zijn die de aangeklaagde « achteruitgang » verantwoorden. 
 
 A.8.2.2.  In de eerste plaats zetten zij uiteen dat de bestreden bepaling niet kan worden gemotiveerd door de 
zorg om te voorkomen dat het beleid inzake de bescherming van het onroerende erfgoed gedeeltelijk door het 
gerecht wordt bepaald. 
 
 In dat verband merken zij op dat de beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel van 2 maart 2007 waarnaar tijdens de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling is 
verwezen, de draagwijdte van het vroegere artikel 222, § 2, eerste lid, 2°, van het BWRO alleen maar bevestigt, 
door de Regering ertoe te verplichten een beschermingsprocedure in te stellen. Daarnaast wijzen zij erop dat, in 
dat dossier, de Regering haar bevoegdheid vrij heeft kunnen uitoefenen, vermits, na afloop van de 
beschermingsprocedure die zij heeft aangevat met het besluit van 29 maart 2007 zonder de gerechtelijke 
beslissing te betwisten, zij met het besluit van 4 december 2008 heeft kunnen beslissen het betrokken goed niet 
te beschermen. 
 
 A.8.2.3.  Vervolgens zetten de verzoeksters uiteen dat de bestreden bepaling evenmin kan worden 
gemotiveerd door de zorg om te voorkomen dat de Regering ertoe wordt gedwongen een beschermingsprocedure 
aan te vatten, zelfs wanneer zij ervan overtuigd is dat een dergelijke procedure niet zinvol genoeg is. 
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 De verzoeksters onderstrepen in de eerste plaats dat dat motief geen duidelijk onderscheid lijkt te maken 
tussen het instellen van een beschermingsprocedure en de eigenlijke beschermingsbeslissing. Zij merken op dat 
de Regering, ook al is zij ertoe verplicht een beschermingsprocedure in te stellen, daarna nog steeds controle 
heeft over de beschermingsbeslissing, die zij kan doen steunen op een afweging van de bestaande belangen, 
uitgevoerd met het nodige overzicht en buiten elke druk om. 
 
 In de tweede plaats beklemtonen de verzoeksters dat de regels die van kracht waren vóór de aanneming van 
de bestreden bepaling het reeds mogelijk maakten te vermijden dat de onrechtmatige aanvragen tot bescherming 
uitgaande van verenigingen zonder winstoogmerk de Regering ertoe verplichtten beschermingsprocedures in te 
stellen. Alleen de aanvragen tot bescherming die voldeden aan de inhoudelijke en formele vereisten vervat in het 
vroegere artikel 222, § 2, eerste lid, 2°, van het BWRO en in artikel 3 van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 9 november 1993 « betreffende de aanvragen tot inschrijving van een goed dat tot 
het onroerende erfgoed behoort op de bewaarlijst en betreffende de aanvragen tot bescherming bedoeld in 
artikel 18, § 2, van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed », en die het 
voorwerp hadden uitgemaakt van een gunstig advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen, verplichtten de Regering ertoe een beschermingsprocedure in te stellen. De verzoeksters 
verklaren ook niet in te zien welk doel, los van de bescherming van het erfgoed, een aanvraag tot bescherming 
zou kunnen nastreven. Zij zijn in dat opzicht van mening dat elke bedreiging ten aanzien van de integriteit van 
een goed een bescherming verantwoordt en herinneren eraan dat zelfs het gevaar voor afbraak of zware 
beschadiging een onteigening verantwoordt volgens artikel 242 van het BWRO. 
 
 Voorts merken de verzoeksters op dat, in de praktijk, de verenigingen zonder winstoogmerk geen misbruik 
maken van hun recht om de bescherming van een onroerend goed aan te vragen. Zij verwijzen daaromtrent naar 
het standpunt dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen heeft uiteengezet tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling. 
 
 A.8.2.4.  Ten slotte zijn de verzoeksters van mening dat de bestreden bepaling niet kan worden 
verantwoord door de bekommernis om een gebruik van de beschermingsprocedure « voor dilatoire doeleinden » 
te vermijden. Zij merken op dat het enige doel van die procedure de bescherming van het erfgoed is en dat een 
en ander wordt gewaarborgd door de inhoudelijke en formele voorwaarden waaraan een aanvraag tot 
bescherming uitgaande van een vereniging moest voldoen teneinde de Regering ertoe te verplichten die 
procedure aan te vatten. 
 
 A.8.3.  De verzoeksters erkennen dat de lange duur van de beschermingsprocedure een wijziging van de 
toepasselijke regels kon verantwoorden. Zij zijn evenwel van mening dat die lange duur niet kan verantwoorden 
dat een einde wordt gemaakt aan de verplichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een 
beschermingsprocedure aan te vatten, wanneer de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
een gunstig advies heeft uitgebracht over een aanvraag tot bescherming ingediend door een vereniging zonder 
winstoogmerk waarvan het maatschappelijk doel bestaat in het behoud van het erfgoed. 
 
 De verzoeksters merken op dat de voorstellen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen en van enkele parlementsleden teneinde de beschermingsprocedure te versnellen, niet zijn 
onderzocht tijdens de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 14 mei 2009. 
 
 A.9.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering merkt in de eerste plaats op dat noch het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie, noch de standstill-verplichting die voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet, 
een wetgever beletten de bestaande regels te wijzigen teneinde ze aan te passen aan een wijziging van het beleid 
waarvan de opportuniteit ontsnapt aan het toezicht van het Hof. 
 
 A.9.2.  De Regering antwoordt vervolgens dat de bestreden bepaling geenszins afbreuk doet aan het recht 
van de verenigingen voor het behoud van het erfgoed om de bescherming van een onroerend goed aan te vragen, 
en alleen tot doel heeft de regeling inzake de bescherming van dat recht te wijzigen, zonder het doel van de 
bescherming van het onroerende erfgoed in het geding te brengen. 
 
 Zij is van mening dat de bestreden bepaling het beschermingsniveau niet vermindert van het gezonde 
leefmilieu van de personen wier omgeving zou kunnen worden aangetast doordat geen rekening wordt gehouden 
met een aanvraag tot bescherming van een goed met een onbetwistbaar patrimoniaal belang. Zij merkt op dat een 
dergelijk goed beschermd zal blijven. 
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 De Regering voert aan dat de bescherming van het onroerende erfgoed de uitoefening veronderstelt van een 
zekere discretionaire bevoegdheid, zowel wanneer de overheid definieert wat onder het onroerende erfgoed 
ressorteert, als wanneer zij de meest geschikte beschermingsmaatregel kiest, rekening houdend met de gevolgen 
ervan voor de uitoefening van het eigendomsrecht. 
 
 A.9.3.  In ondergeschikte orde merkt de Regering op dat de vermeende vermindering van het 
beschermingsniveau van het gezonde leefmilieu van de voormelde personen niet aanzienlijk is, rekening 
houdend met de maatregelen die zijn aangenomen ter compensatie van de nieuwe bevoegdheid van de Regering 
om te weigeren een beschermingsprocedure in te stellen : de verplichting van de Regering om akte te nemen van 
een ontvankelijke aanvraag tot bescherming, de opschorting van het onderzoek van een vergunningsaanvraag 
met betrekking tot een goed beoogd door een aanvraag tot bescherming, en de bevoegdheid van de Regering om 
de toekenning van een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige vergunning aan voorwaarden te 
koppelen teneinde de elementen van het goed te behouden en te valoriseren die een beschermingsaanvraag 
verantwoorden die geen aanleiding geeft tot het instellen van een beschermingsprocedure. 
 
 De Regering onderstreept dat de bij de bestreden bepaling aangebrachte wijzigingen moeten voorkomen dat 
een beschermingsaanvraag voor andere doeleinden wordt gebruikt dan het behoud van het erfgoed, en het de 
Regering mogelijk maken alle aanvragen tot bescherming binnen een termijn van vier maanden te onderzoeken. 
Zij merkt op dat, na afloop van die termijn, zij niet alleen kan weigeren een beschermingsprocedure in te stellen, 
maar ook kan beslissen het goed te beschermen zonder die procedure in te stellen of die aan te vatten 
overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren vóór de aanneming van de bestreden bepaling. 
 
 A.9.4.  In nog meer ondergeschikte orde is de Regering van mening dat, zelfs indien de bestreden bepaling 
leidt tot een aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van een gezond leefmilieu, die vermindering 
ruimschoots wordt verantwoordt door de motieven van algemeen belang waarop is gewezen tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Artikel 58 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (hierna : BWRO), 

aangenomen bij een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004, dat 

is bekrachtigd bij artikel 32 van de ordonnantie van 13 mei 2004 « houdende ratificatie van 

het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening », bepaalde : 

 

 « De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek gedaan overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 51 het geheel of een gedeelte van de perimeter van een bijzonder 
bestemmingsplan opheffen ». 
 

 Artikel 25 van de ordonnantie van 14 mei 2009 « tot wijziging van de ordonnantie van 

13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening » 

vervolledigt die bepaling met de volgende drie leden : 

 

 « De Regering kan, onder de voorwaarden bedoeld in artikel 54 en bij een met redenen 
omkleed besluit, beslissen om een bijzonder bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk op te 
heffen. 
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 In dat geval, verzoekt ze de gemeenteraad om daartoe over te gaan overeenkomstig de 
bepalingen in deze afdeling en legt ze de termijnen vast waarbinnen de gemeenteraad haar ter 
goedkeuring de beslissing moet voorleggen om het bijzonder bestemmingsplan op te heffen, 
een openbaar onderzoek op te starten en het volledige dossier over te maken ter goedkeuring 
van de beslissing om overeenkomstig artikel 61 over te gaan tot de opheffing. 
 
 Indien de gemeenteraad het verzoek van de Regering heeft afgewezen of de opgelegde 
termijnen niet heeft nageleefd, kan de Regering in zijn plaats het bijzonder bestemmingsplan 
opheffen volgens de in deze afdeling voorziene procedure ». 
 

 B.1.2.  Artikel 59 van het BWRO bepaalde : 

 

 « De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan een ontwerpbeslissing om een bijzonder 
bestemmingsplan op te heffen, vergezeld van een verslag waarin de opheffing van het 
bijzonder bestemmingsplan wordt verantwoord in plaats van de wijziging ervan, en 
onderwerpt de beslissing aan een openbaar onderzoek. 
 
 Dit onderzoek wordt aangekondigd door middel van aanplakbiljetten en via een bericht in 
het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie Franstalige en drie Nederlandstalige kranten die 
in het Gewest worden verspreid, volgens de regels te stellen door de Regering. 
 
 Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. De bezwaren en opmerkingen worden aan 
het college van burgemeester en schepenen gezonden binnen deze termijn en worden gevoegd 
bij het proces-verbaal van sluiting van het onderzoek. Dit proces-verbaal wordt opgesteld 
door het college van burgemeester en schepenen binnen vijftien dagen na het verstrijken van 
de termijn voor het openbaar onderzoek ». 
 

 Artikel 26 van de ordonnantie van 14 mei 2009 wijzigt het eerste lid van dat artikel 59, 

dat voortaan luidt : 

 

 « De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan een ontwerpbeslissing om een bijzonder 
bestemmingsplan op te heffen, vergezeld van een plan van de beoogde perimeter in geval van 
een gedeeltelijke opheffing en een verslag waarin de opheffing van het bijzonder 
bestemmingsplan wordt verantwoord in plaats van de wijziging ervan, en onderwerpt de 
beslissing aan een openbaar onderzoek. In het geval bedoeld in artikel 58, laatste lid, wordt 
het eerder vermelde verslag opgesteld door de Regering ». 
 

 B.1.3.  Artikel 98 van het BWRO bepaalde : 

 

 « § 1.  Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van 
het college van burgemeester en schepenen : 
 
 1°  bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen, 
reclame-inrichtingen en uithangborden inbegrepen; 
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 onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een 
gebouw of een kunstwerk of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame 
materialen, die in de grond is ingebouwd, op de grond of op een bestaand bouwwerk is 
bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter 
plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden; 
 
 2°  verbouwen van een bestaand bouwwerk met uitzondering van instandhoudings- en 
onderhoudswerken; onder verbouwen wordt verstaan de wijziging - binnen of buiten - van 
een gebouw, kunstwerk of een inrichting, door onder meer toevoeging of afschaffing van een 
plaats, een dak, wijziging van het aspect van het bouwwerk of het gebruik van andere 
materialen, zelfs als deze werken de omvang van het bestaande gebouw niet wijzigen; 
 
 3°  een bouwwerk afbreken; 
 
 4°  herbouwen; 
 
 5°  de bestemming van een goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, zelfs als deze wijziging 
geen werken vereist; 
 
 het gebruik van een goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, zelfs als die wijziging geen 
werken vereist, maar voorzover die wijziging is opgenomen in een door de regering 
vastgestelde lijst. 
 
 Men bedoelt met : 
 
 a)  ‘ gebruik ’, het feitelijk gebruik van een onbebouwd goed of van één of meer 
vertrekken van een bebouwd goed; 
 
 b)  ‘ bestemming ’, de bestemming van een onbebouwd goed of van één of meer 
vertrekken van een bebouwd goed, zoals aangegeven in de bouw- of stedebouwkundige 
vergunning of, bij gebrek aan dergelijke vergunning of aanduiding in deze vergunning, de 
bestemming aangegeven in de bestemmingsplannen; 
 
 6°  het reliëf van de bodem aanzienlijk wijzigen; 
 
 7°  ontbossen; 
 
 8°  hoogstammige bomen vellen; 
 
 9°  ontginnen of de vegetatie wijzigen van elk gebied waarvan de bescherming 
noodzakelijk wordt geacht door de Regering; 
 
 10°  een grond gewoonlijk gebruiken voor : 
 
 a)  het opslaan van één of meer gebruikte voertuigen, van schroot, van materialen of 
afval; 
 
 b)  het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens voor reclamedoeleinden 
inbegrepen; 
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 c)  het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen 
worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten. Er is 
evenwel geen vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een 
kampeerterrein in de zin van de wetgeving op het kamperen; 
 
 11°  handelingen en werken ondernemen of laten ondernemen voor de restauratie, de 
uitvoering van opgravingen of wijziging van het uitzicht van delen of van het geheel van een 
goed dat is beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst, of waarvoor de inschrijvings- of 
beschermingsprocedure geopend is of over te gaan tot het verplaatsen van een dergelijk goed. 
 
 De Regering stelt de nadere regels voor de toepassing van deze paragraaf vast. 
 
 § 2.  De Regering kan de lijst vaststellen van de werken en handelingen waarvoor, 
wegens hun geringe omvang, geen vergunning vereist is. De lijst is evenwel niet van 
toepassing op de handelingen en werken aan een goed dat is beschermd of ingeschreven op de 
bewaarlijst of waarvoor de inschrijvings- of beschermingsprocedure geopend is. 
 
 § 3.  De bepalingen van dit Wetboek zijn van toepassing op de niet in § 1 opgesomde 
handelingen en werken, wanneer een stedenbouwkundige verordening voor de uitvoering 
ervan een vergunning voorschrijft. 
 
 Dergelijke verordening kan evenwel geen betrekking hebben op handelingen en werken 
die voorkomen op de lijst bedoeld in § 2 ». 
 

 Artikel 30, c), van de ordonnantie van 14 mei 2009 voegt, tussen de tweede en de derde 

paragraaf van die bepaling, twee paragrafen in die luiden : 

 

 « § 2/1.  De Regering kan, voor goederen die op de bewaarlijst ingeschreven of 
beschermd zijn of waarvoor de inschrijving of de bescherming in onderzoek is, na het 
inwinnen van het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 
een afzonderlijke lijst vaststellen van de handelingen en werken waarvoor, gelet op het gering 
stedenbouwkundig en/of patrimoniaal belang, geen vergunning is vereist. 
 
 § 2/2.  De gemachtigde ambtenaar reikt, op verzoek van het Bestuur of van ten minste 
één derde van de betrokken eigenaars, een plan voor erfgoedbeheer uit, zoals omschreven in 
artikel 206, 10°. 
 
 Het plan voor erfgoedbeheer maakt met name de vrijstelling van vergunning of van 
advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen mogelijk voor de 
toegestane handelingen en werken. 
 
 De Regering stelt de samenstelling van het aanvraagdossier vast en bepaalt de 
toepassingsmodaliteiten van dit artikel. 
 
 Na onderzoek van de ontvankelijkheid van het verzoek, stelt het Bestuur een lastenboek 
op, dat ter advies aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen wordt 
voorgelegd. Dit lastenboek bepaalt het doel en de omvang van de studies die voorafgaan aan 
de uitvoering van het plan in functie van de beoogde werken en handelingen en van de aard 
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van het groot geheel, groot appartementsgebouw of uitgestrekt landschap, alsook de 
technische elementen die zullen moeten vermeld worden in het plan voor erfgoedbeheer. 
 
 Het plan voor erfgoedbeheer omvat ten minste : 
 
 -  een globale studie van het goed dat in het plan wordt beoogd rekening houdend met de 
grondige analyses die reeds eerder werden uitgevoerd door het Bestuur of op zijn verzoek; 
 
 -  de beschrijving van de instandhoudingswerken bedoeld in artikels 206, 2° en 240 
verwijzend naar de betreffende goederen, de betreffende constructiedetails en eventueel hun 
fasering en kalender van uitvoering; 
 
 Deze documenten worden opgesteld door het Bestuur of op zijn verzoek en voor 
eensluidend advies voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen. 
 
 De aanvraag, vergezeld van een volledig dossier, wordt per aangetekende zending 
verstuurd naar de gemachtigde ambtenaar of ter zijner attentie afgegeven op zijn 
administratie. In dit laatste geval, wordt onmiddellijk een indieningsbewijs afgegeven. 
 
 Indien het dossier volledig is, stuurt de gemachtigde ambtenaar binnen de dertig dagen na 
de ontvangst, met een ter post aangetekende brief een ontvangstbewijs aan de aanvrager. 
Indien het dossier onvolledig is, verwittigt hij op dezelfde wijze de aanvrager van deze 
onvolledigheid, met vermelding van de ontbrekende documenten en inlichtingen. De 
gemachtigde ambtenaar levert het ontvangstbewijs af binnen de dertig dagen na de ontvangst 
van deze documenten en inlichtingen. 
 
 Bij afwezigheid van afgifte van het ontvangstbewijs of van de kennisgeving van de 
onvolledigheid van het dossier, wordt de termijn berekend vanaf de éénendertigste dag van de 
ontvangst, al naargelang, van de aanvraag, de documenten of de inlichtingen. 
 
 Wanneer het dossier volledig wordt verklaard, verzoekt de gemachtigde ambtenaar het of 
de betrokken college(s) van burgemeester en schepenen om een openbaar onderzoek te 
organiseren binnen de veertien dagen. 
 
 Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd per aanplakking en per bekendmaking in 
het Belgisch Staatsblad. 
 
 Het dossier wordt neergelegd in het gemeentehuis of in de gemeentehuizen van de 
gebieden waar het groot geheel, groot gebouw met meerdere appartementen of uitgestrekt 
landschap zich bevindt, en dit gedurende een termijn van 15 dagen waarvan de aanvang en het 
einde worden vermeld in het bericht. 
 
 Bezwaren en opmerkingen dienen binnen deze termijn gericht te worden aan het Bestuur 
en bij het afsluitend verslag van het onderzoek worden gevoegd zoals dat door dit Bestuur 
werd opgemaakt, en dit binnen de 15 dagen na de vervaldag. 
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 Zonder afbreuk te doen aan het eensluidend advies, motiveert de gemachtigde ambtenaar 
in het bijzonder de wijzigingen die hij aanbrengt in de documenten van het beheerplan en 
beantwoordt de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek naar voren 
komen. 
 
 De beslissing van de gemachtigde ambtenaar wordt per aangetekende brief naar de 
aanvrager verstuurd en er wordt een kopie verzonden naar het Bestuur. Deze mededeling 
vindt plaats binnen de honderd en vijf dagen na het versturen van het ontvangstbewijs. De 
beslissing wordt gepubliceerd via uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 
 
 Bij het vervallen van de termijn of binnen de dertig dagen na de ontvangst van de 
beslissing van de gemachtigde ambtenaar, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de 
Regering per aangetekende brief. Elke persoon die beschikt over een zakelijk of persoonlijk 
recht met betrekking tot het betreffende goed kan eveneens een dergelijk beroep aantekenen 
binnen de dertig dagen van de publicatie van het uittreksel van de beslissing in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
 Het beroep wordt aangetekend en beslecht overeenkomstig de artikelen 171 tot 173bis 
[lees : 173/1]. 
 
 Het plan voor erfgoedbeheer is geldig gedurende maximum 10 jaar. 
 
 Het kan aangepast, verlengd of hernieuwd worden volgens eensluidend advies van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 
 
 De Regering bepaalt de procedure tot aanpassing, verlenging of hernieuwing. 
 
 De goedgekeurde of opgelegde bepalingen in het plan voor erfgoedbeheer met betrekking 
tot de werken en handelingen tot instandhouding, hebben een verordenende waarde. De 
andere bepalingen zijn indicatief. 
 
 De subsidie bedoeld in de artikelen 240 en 241 kan enkel toegekend worden indien de 
verordenende bepalingen in het plan voor erfgoedbeheer worden nageleefd. 
 
 Het Bestuur controleert de bewerkstelling en de uitvoering van de plannen voor 
erfgoedbeheer. 
 
 Het Bestuur wordt ten minste één maand voor de aanvang, door de eigenaars, de 
bewoners of derde betrokken partijen geïnformeerd over de uitvoering van de werken en 
handelingen tot instandhouding die toegestaan zijn volgens het plan voor erfgoedbeheer. 
 
 Het Bestuur legt om de 3 jaar een evaluatierapport betreffende de uitvoering van het plan 
voor erfgoedbeheer neer bij de Regering ». 
 

 B.1.4.1.  Artikel 206 van het BWRO bepaalde : 

 

 « Voor de toepassing van deze titel moet worden verstaan onder : 
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 1°  onroerend erfgoed : het geheel van de onroerende goederen met een historische, 
archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige 
waarde, te weten : 
 
 a)  als monument : elk merkwaardig werk, met inbegrip van de uitrusting of decoratieve 
elementen die er integrerend deel van uitmaken; 
 
 b)  als geheel : iedere groep van onroerende goederen die een stedelijk geheel of een 
dorpsgeheel vormt dat voldoende samenhangend is om topografisch te worden afgebakend en 
merkwaardig is door zijn homogeniteit of doordat het in zijn omgeving is geïntegreerd; 
 
 c)  als landschap : elk werk van de natuur of van de mens of van beide samen, met geen 
of gedeeltelijke bebouwing en dat een ruimtelijke samenhang vertoont; 
 
 d)  als archeologische vindplaats : elk terrein, geologische formatie, gebouw, geheel of 
landschap dat archeologische goederen bevat of kan bevatten; 
 
 2°  behoud : het geheel van de maatregelen gericht op het identificeren, de studie, de 
bewaring, de vrijwaring, de bescherming, het onderhoud, het beheer, de restauratie, het 
verstevigen, de herbestemming en het tot zijn recht doen komen van het onroerende erfgoed, 
teneinde het te integreren in het hedendaagse leven en het te behouden in een passende 
omgeving; 
 
 3°  vrijwaringszone van het onroerende erfgoed : de zone rondom een monument, een 
geheel, een landschap of een archeologische vindplaats, waarvan de omtrek wordt vastgesteld 
volgens de vereisten van de vrijwaring van de omgeving van het onroerende erfgoed; 
 
 4°  eigenaar : de natuurlijke persoon, de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
rechtspersoon, houder van een eigendomsrecht, van een vruchtgebruik, van een erfpacht of 
een recht van opstal op een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort, of indien een 
vrijwaringszone wordt afgebakend, op een onroerend goed gelegen in deze zone; 
 
 5°  archeologische goederen : alle overblijfselen, voorwerpen en andere sporen van de 
mens, van zijn activiteiten of van zijn natuurlijke habitat, die een getuige zijn van vervlogen 
tijden of beschavingen en waarvoor de voornaamste of één van de voornaamste 
wetenschappelijke informatiebronnen uit de archeologische onderzoeksmethoden afkomstig 
is; 
 
 6°  prospectie : handeling bestemd om een archeologische site te lokaliseren zonder er 
wijzigingen aan aan te brengen; 
 
 7°  peiling : handeling die een wijziging van de toestand van een site inhoudt, om zich 
een beeld te vormen van het bestaan, de aard, de uitgestrektheid of de toestand van een 
archeologische site; 
 
 8°  opgravingen : het geheel van de handelingen en werken met het oog op de exploratie, 
de analyse en de studie in situ van het geheel of een deel van een archeologische site; 
 
 9°  ontdekkingen : het blootleggen van archeologische goederen op een andere manier 
dan via opgravingen of peilingen ». 
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 Artikel 101 van de voormelde ordonnantie van 14 mei 2009 voegt in die bepaling onder 

meer een 10° in, waarvan de Franse versie luidt : 

 

 « plan de gestion patrimoniale : document qui peut être demandé préalablement aux 
permis requis, lequel détermine un ensemble de travaux, d'objectifs et de moyens utiles dans 
le cadre d'une gestion globale d'un grand ensemble, d'un grand immeuble à appartements 
multiples ou d'un site étendu classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde aux fins d'assurer la 
conservation harmonieuse de cet ensemble, de cet immeuble ou de ce site et d'en assurer une 
saine gestion. Il faut entendre : 
 
 a)  au titre de grand ensemble : tout groupe de biens immobiliers qui, outre les 
caractéristiques définies au 1°, b), du présent article, présente une répétitivité ou une 
cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux; 
 
 b)  au titre de grand immeuble à appartements multiples : tout immeuble affecté au 
logement qui dispose d'appartements et présente une répétitivité ou une cohérence importante 
de ses éléments architecturaux principaux; 
 
 c)  au titre de site étendu : toute œuvre de la nature ou de l'homme ou toute œuvre 
combinée de l'homme et de la nature qui, outre les caractéristiques définies au 1°, c), du 
présent article, présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments 
principaux ». 
 

 B.1.4.2.  De Nederlandse versie van het nieuwe artikel 206, 10°, van het BWRO, luidt : 

 

 « plan voor erfgoedbeheer : document dat kan worden aangevraagd voorafgaand aan de 
vereiste vergunningen en dat een geheel van werkzaamheden en van doelstellingen bepaalt, 
van nuttige middelen, in het kader van het globaal beheer van een beschermd of op de 
bewaarlijst ingeschreven groot geheel, groot gebouw met meerdere appartementen of 
uitgestrekt landschap, vastgesteld bij besluit van de Regering ter fine van een harmonieuze 
bewaring van dit geheel, appartementsgebouw of landschap van het gezonde beheer ervan. 
[…] ». 
 

 Er bestaat dus een discordantie tussen de twee taalversies van artikel 206, 10°, van het 

BWRO, vermits de Franse versie niet aangeeft dat het plan voor erfgoedbeheer wordt 

« vastgesteld bij besluit van de Regering ». 

 

 Volgens de ontwerpordonnantie die aan de oorsprong ligt van de ordonnantie van 14 mei 

2009, voorzagen zowel het nieuwe artikel 98, § 2/2, van het BWRO als het nieuwe 
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artikel 206, 10°, van hetzelfde Wetboek erin dat het plan voor erfgoedbeheer werd 

aangenomen door de Regering (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2008-2009, 

nr. 527/1, pp. 117-120 en 146). 

 

 De voormelde discordantie vloeit voort uit de amendementen nrs. 116 en 117, die zijn 

ondertekend door vier leden van de parlementaire meerderheid (drie Franstaligen en één 

Nederlandstalige) en waarin wordt voorgesteld die twee artikelen te wijzigen teneinde de 

bevoegdheid om het plan voor erfgoedbeheer aan te nemen, veeleer toe te vertrouwen aan de 

gemachtigde ambtenaar (ibid., nr. 527/3, pp. 76-79). Die twee amendementen zijn met dat 

voornemen aangenomen in de commissie van het Parlement van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest, ook al gaf de Nederlandse versie van amendement nr. 117 - met 

betrekking tot artikel 206, 10°, van het BWRO - de wil van de gewestwetgever niet op 

gepaste wijze weer (ibid., nr. 527/2, pp. 123, 136-137, 199-200, 202-203, 230-233 en 259). 

 

 Volgens de twee taalversies van artikel 98, § 2/2, eerste en vijftiende lid, van het BWRO 

- aangehaald in B.1.3, tweede alinea, en voortvloeiend uit amendement nr. 116 - wordt het 

plan voor erfgoedbeheer aangenomen bij beslissing van de gemachtigde ambtenaar en niet bij 

een besluit van de Regering zelf. 

 

 Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat de Nederlandse versie van het nieuwe artikel 206, 

10°, van het BWRO derhalve moet worden geacht door een materiële vergissing te zijn 

aangetast, in zoverre zij de woorden « vastgesteld bij besluit van de Regering » bevat. 

 

 B.1.5.  Artikel 222 van het BWRO bepaalde : 

 

 « § 1.  De Regering beschermt de goederen die tot het onroerende erfgoed behoren en 
stelt, in voorkomend geval de afbakening van een vrijwaringszone vast. Zij zet de 
beschermingsprocedure in gang op eigen initiatief, op voorstel van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen of op verzoek van de eigenaar wanneer zijn goed 
ingeschreven is op de bewaarlijst. 
 
 § 2.  Na een gunstig advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen gekregen te hebben, zet de Regering bovendien de beschermingsprocedure in 
gang voor ieder goed dat tot het onroerende erfgoed behoort : 
 
 1°  hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
waar het goed gelegen is; 
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 2°  hetzij op verzoek van een vereniging zonder winstoogmerk die de handtekening 
ingezameld heeft van honderdvijftig personen die ten minste achttien jaar oud zijn en hun 
woonplaats hebben in het Gewest. Deze vereniging moet als sociaal doel het behoud van het 
erfgoed hebben en haar statuten moeten minstens drie jaar voordien in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt zijn; 
 
 3°  op verzoek van de eigenaar wanneer zijn goed niet ingeschreven is op de bewaarlijst. 
 
 De Regering bepaalt de vorm en de inhoud van de in het eerste lid bedoelde verzoeken. 
 
 § 3.  De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen brengt haar advies 
uit binnen de negentig dagen nadat zij hierom is verzocht. Na het verstrijken van die termijn 
wordt het advies geacht ongunstig te zijn ». 
 

 Artikel 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009 vervangt grotendeels artikel 222 van het 

BWRO en vult het aan met vijf paragrafen, zodat die bepaling voortaan luidt : 

 

 « § 1.  De Regering beschermt de goederen die tot het onroerende erfgoed behoren en 
stelt, in voorkomend geval de afbakening van een vrijwaringszone vast. De Regering kan de 
beschermingsprocedure instellen : 
 
 1°  hetzij op eigen initiatief; 
 
 2°  hetzij op voorstel van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen; 
 
 3°  hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepen van de gemeente waar 
het goed gelegen is; 
 
 4°  hetzij op verzoek van een vereniging zonder winstoogmerk die de handtekeningen 
ingezameld heeft van honderdvijftig personen die ten minste achttien jaar oud zijn en hun 
woonplaats in het Gewest hebben. Deze vereniging moet het behoud van het erfgoed als 
maatschappelijk doel hebben en haar statuten moeten minstens drie jaar eerder in het Belgisch 
Staatsblad bekendgemaakt zijn; 
 
 5°  hetzij op verzoek van de eigenaar. 
 
 De Regering bepaalt de vorm en de inhoud van de in het eerste lid bedoelde verzoeken. 
 
 § 2.  Indien het dossier volledig is, stuurt het Bestuur, binnen de twintig dagen na de 
ontvangst van de aanvraag of het voorstel tot bescherming, met een ter post aangetekende 
brief een ontvangstbewijs aan de aanvrager. Indien het dossier onvolledig is, verwittigt het 
Bestuur hem op dezelfde wijze van deze onvolledigheid, met vermelding van de ontbrekende 
documenten en inlichtingen. Het Bestuur levert het ontvangstbewijs af binnen de twintig 
dagen na de ontvangst van deze documenten en inlichtingen. 
 
 Indien geen ontvangstbewijs werd afgeleverd of geen bericht van onvolledigheid van het 
dossier werd overgemaakt, wordt de in het artikel 222, § 3 bedoelde proceduretermijn 
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berekend vanaf de éénentwintigste dag na de ontvangst van de aanvraag of voorstel tot 
bescherming of van de documenten of inlichtingen bedoeld in het vorig lid. 
 
 § 3.  Binnen de dertig dagen volgend op de aflevering van het ontvangstbewijs voor een 
volledig dossier neemt de Regering akte van het voorstel of het verzoek tot bescherming en 
legt het voor advies voor aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 
als deze niet de verzoeker is, en aan de andere instanties en besturen die ze nuttig acht te 
raadplegen. In de gevallen bedoeld in artikel 227, legt de Regering de aanvraag van 
ambtswege voor advies voor aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken 
gemeente. 
 
 De Regering betekent de aktename en de lijst van de geraadpleegde instanties en besturen 
met een ter post aangetekende brief aan de eigenaar van het betrokken goed, aan de aanvrager, 
aan de gemachtigde ambtenaar, aan het Stedenbouwkundig College en aan de gemeente waar 
het goed gelegen is. 
 
 § 4.  De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en de 
geraadpleegde instanties en besturen geven advies binnen de dertig dagen volgend op de 
adviesaanvraag. Na verloop van deze termijn, wordt de procedure verder gezet, zonder dat er 
rekening moet worden gehouden met een advies dat buiten die termijn wordt overgezonden. 
 
 § 5.  Na de in de vorige paragraaf vermelde termijn stelt het Bestuur een samenvattend 
verslag op over het voorstel of het verzoek tot bescherming waarin het volgende is 
opgenomen : 
 
 1°  de beknopte beschrijving van het goed en, eventueel, de benaming ervan; 
 
 2°  de kadastrale referenties van het goed; 
 
 3°  de vermelding en, in voorkomend geval, de beknopte beschrijving, van het belang 
ervan, volgens de criteria bepaald in het artikel 206, 1°; 
 
 4°  de vergelijking ervan met reeds beschermde of op de bewaarlijst opgenomen 
gelijkaardige goederen; 
 
 5°  het huidige gebruik ervan; 
 
 6°  in geval van langdurige leegstand, de eventuele moeilijkheden van de herbestemming; 
 
 7°  de korte beschrijving van de onderhoudsstaat; 
 
 8°  de vermelding, in voorkomend geval, van het bestaan van een vastgoedproject en/of 
een aanvraag om stedenbouwkundig attest of vergunning voor het goed, met hun beknopte 
beschrijving en hun effect op het goed; 
 
 9°  de beschrijving van de andere belangen en inzetten die van de aanvraag afhangen; 
 
 10°  de bondige analyse van de verkregen adviezen. 
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 § 6.  Binnen de drie maanden volgend op de aktename bedoeld in artikel 222, § 3, beslist 
de Regering ofwel tot het al dan niet instellen van de beschermingsprocedure ofwel, krachtens 
artikel 227, tot de rechtstreekse aanname van het beschermingsbesluit. 
 
 Indien ze beslist de beschermingsprocedure niet in te stellen of niet te beschermen, 
krachtens de gevolgde beschermingsprocedure overeenkomstig artikels 223 en 226, en het 
goed het voorwerp uitmaakt van een aanvraag om stedenbouwkundig attest of vergunning 
voor een welbepaald project, kan de Regering, mits motivering en naleving van het 
proportionaliteitsbeginsel, voorwaarden voor de aflevering van het attest of de vergunning 
opleggen om elementen van het goed te behouden en te valoriseren. 
 
 Deze voorwaarden gelden bovendien voor elke binnen de vijf jaar na de bekendmaking 
van het besluit tot weigering van de instelling van de beschermingsprocedure of het besluit tot 
weigering van bescherming ingediende aanvraag om stedenbouwkundig attest of vergunning. 
 
 § 7.  In afwijking van de vorige paragraaf en van het artikel 222, § 3, verklaart de 
Regering, tegelijk met de aktename, de beschermingsaanvraag onontvankelijk in de volgende 
gevallen : 
 
 1°  indien ze niet uitgaat van een der personen of organen bedoeld in het artikel 222, § 1; 
 
 2°  indien ze uitgaat van een persoon bedoeld in het artikel 222, § 1, 4° en niet aan de 
door dat artikel voorziene voorwaarden voldoet; 
 
 3°  indien ze de volgende voorwaarden vervult : 
 
 a)  betrekking hebben op een goed waarvoor reeds een besluit tot weigeren van het 
instellen van de procedure of tot weigeren van bescherming werd aangenomen; 
 
 b)  ingediend zijn minder dan vijf jaar na de aanname van één van deze besluiten; 
 
 c)  niet verantwoord zijn door een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning 
ingediend na de aanneming van dat besluit en bedoeld voor de uitvoering van een project dat 
op de dag van de aanneming nog niet bestond. 
 
 § 8.  De Regering kondigt het besluit tot weigering van het instellen van de procedure of 
tot weigering van bescherming aan middels een per post aangetekende brief, aan de schrijver 
van het voorstel of van de aanvraag tot bescherming, indien er een attestaanvraag of een 
stedebouwkundige vergunning van dit goed bestaat, aan de aanvrager van het attest of de 
vergunning, aan de eigenaar van het betreffende goed, aan de afgevaardigde ambtenaar, aan 
het Stedenbouwkundig College en aan de gemeente waar het goed zich bevindt. 
 
 Wanneer er krachtens het besluit tot weigering van de instelling van de 
beschermingsprocedure of tot weigering van bescherming voorwaarden worden opgelegd 
overeenkomstig artikel 222, § 6, tweede lid, wordt dit gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad ». 
 

 B.2.  De artikelen 25, 26, 30, c), 101 en 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009 zijn, op 

grond van artikel 123 van die ordonnantie, in werking getreden op 1 januari 2010. 
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 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het enige middel 

 

 B.3.1.  Artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereist dat elk middel van een verzoekschrift houdende een beroep tot vernietiging uiteenzet 

in welke zin de regels waarvan de schending voor het Hof wordt aangevoerd, door de 

bestreden wetsbepaling zouden zijn geschonden. 

 

 B.3.2.  Het enige middel heeft onder meer betrekking op artikel 30, c), van de 

ordonnantie van 14 mei 2009, in zoverre het een paragraaf 2/1 invoegt in artikel 98 van het 

BWRO. 

 

 Dat middel zet evenwel niet uiteen in welke zin die bepaling in strijd zou zijn met de 

daarin vermelde grondwettelijke of internationale bepalingen. 

 

 B.3.3.  Het middel is op dit punt niet ontvankelijk. 

 

 

 Ten aanzien van het belang 

 

 B.4.1.  Artikel 142, derde lid, van de Grondwet en artikel 2, 2°, van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof leggen elke rechtspersoon die een beroep tot 

vernietiging instelt, de verplichting op te doen blijken van een belang. 

 

 Van het vereiste belang doen enkel de personen blijken wier situatie rechtstreeks en 

ongunstig zou kunnen worden geraakt door de bestreden norm. De actio popularis is niet 

toelaatbaar. 

 

 Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk die niet haar persoonlijk belang aanvoert, 

voor het Hof optreedt, is vereist dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard is en, 

derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat zij een collectief belang verdedigt; dat 

haar maatschappelijk doel door de bestreden norm kan worden geraakt; dat ten slotte niet 

blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd. 
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 B.4.2.  De eerste verzoekster is een vereniging zonder winstoogmerk die luidens artikel 3, 

vierde lid, van haar huidige statuten - bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad van 12 mei 2005 - haar activiteit uitoefent op het grondgebied van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 Zij leidt haar belang bij het vorderen van de vernietiging van de bestreden bepalingen af 

uit het feit dat, luidens artikel 3, tweede lid, van haar statuten, zij « tot doel heeft een 

kwaliteitsvol leefmilieu tot stand te brengen, hetgeen » met name « de bevordering inhoudt 

van een democratische stedenbouw en van een ruimtelijke ordening die beantwoorden aan de 

werkelijke behoeften van de inwoners en niet aan die van de privépromotoren », alsook de 

« harmonieuze verdeling van de openbare ruimte, en met name van het wegennet, tussen de 

verschillende gebruikers, waarbij de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer prioritair 

zijn », en de « strijd tegen verontreiniging en overlast ». 

 

 De artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 14 mei 2009 wijzigen de procedure voor de 

opheffing van een bijzonder bestemmingsplan (hierna : BBP) dat, volgens artikel 13 van het 

BWRO, een van de vier soorten plannen is die de ontwikkeling van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest en de ordening van het grondgebied ervan bepalen. 

 

 Daar die bestreden bepalingen de door de eerste verzoekster gewenste ruimtelijke 

ordening rechtstreeks en ongunstig kunnen aantasten, doet die verzoekster blijken van het 

vereiste belang om de vernietiging ervan te vorderen. 

 

 B.4.3.  De tweede verzoekster is eveneens een vereniging zonder winstoogmerk. 

 

 Zij leidt haar belang bij het vorderen van de vernietiging van de bestreden bepalingen af 

uit het feit dat, luidens artikel 3, eerste en tweede lid, van haar huidige statuten 

- bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april 2005 -, zij « tot doel 

heeft de levenskwaliteit in de stad te verbeteren [hetgeen] met name acties inhoudt op het vlak 

van onderzoek, informatie, ondersteuning en verdediging in rechte door middel van elke 

administratieve procedure teneinde de bescherming, het herstel en de valorisatie te verzekeren 

van het architecturaal, monumentaal, artistiek, landschappelijk en plantaardig erfgoed, met 

inbegrip van de stedenbouwkundige en milieuaspecten ervan ». 
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 De artikelen 98, § 2/2, en 206, 10°, van het BWRO, ingevoegd bij de artikelen 30, c), en 

101 van de ordonnantie van 14 mei 2009, heeft betrekking op de opstelling, de aanpassing, de 

verlenging, de hernieuwing, de waarde, de gevolgen en de uitvoering van het plan voor 

erfgoedbeheer. Uit dat artikel 206, 10°, vloeit voort dat, enerzijds, een dergelijk plan 

betrekking heeft op het « algemeen beheer » van de onroerende goederen die zijn 

ingeschreven op de bewaarlijst van goederen die vallen onder het onroerende erfgoed van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of die zijn beschermd door de Regering van dat Gewest en, 

anderzijds, een dergelijk plan onder meer tot doel heeft de harmonieuze instandhouding van 

die goederen te verzekeren. 

 

 Artikel 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009 wijzigt de regels van de administratieve 

procedure na afloop waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onder meer uitspraak 

doet over de aanvragen tot bescherming van een onroerend goed ingediend door een 

vereniging die het behoud van het erfgoed als maatschappelijk doel heeft. 

 

 Aangezien die bepalingen de bescherming van het erfgoed van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest rechtstreeks en ongunstig kunnen raken, doet de tweede verzoekster 

blijken van het vereiste belang om de vernietiging ervan te vorderen. 

 

 B.4.4.  Er dient niet te worden nagegaan of de derde verzoekster eveneens doet blijken 

van het vereiste belang om die bepalingen te bestrijden. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.  Uit de uiteenzetting van het enige middel blijkt dat dat middel is gericht tegen drie 

onderscheiden groepen van wetsbepalingen waarvan de grondwettigheid om verschillende 

motieven wordt betwist. 

 

 De grondwettigheid van die bepalingen dient bijgevolg afzonderlijk te worden nagegaan. 
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 Wat de artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 14 mei 2009 betreft 

 

 B.6.  Uit de uiteenzetting van het enige middel blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit 

te spreken over de bestaanbaarheid van de artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 14 mei 

2009 met, enerzijds, artikel 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4°, van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 3 tot 6 van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 juni 2001 « betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 

het milieu van bepaalde plannen en programma’s » en, anderzijds, de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 tot 6 van die richtlijn. 

 

 In zoverre zij de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering besloten opheffing van een 

BBP niet onderwerpen aan de uitvoering van een milieubeoordeling in de zin van artikel 2, 

onder b), van de richtlijn van 27 juni 2001, zouden de bestreden bepalingen het 

beschermingsniveau van het leefmilieu van de bij die opheffing betrokken personen 

aanzienlijk verminderen. Om dezelfde reden zouden zij een discriminerend verschil in 

behandeling teweegbrengen tussen die laatste personen en diegenen die betrokken zijn bij een 

procedure tot wijziging van een BBP, daar die laatstgenoemden een milieubeoordeling 

zouden genieten. 

 

 B.7.1.  Artikel 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4°, van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
 Die rechten omvatten inzonderheid : 
 
 […] 
 
 4°  het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu ». 
 

 Die bepaling bevat een standstill-verplichting die de bevoegde wetgever verbiedt het door 

de toepasselijke wetgeving geboden beschermingsniveau aanzienlijk te verminderen zonder 

dat daartoe motieven van algemeen belang bestaan. 
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 B.7.2.  Zoals zij vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepalingen was geregeld, 

vereiste de procedure voor de opheffing van een BBP door de gemeenteraad geen 

voorafgaande milieubeoordeling in de zin van artikel 2, onder b), van de richtlijn van 27 juni 

2001. 

 

 Door die regels te wijzigen zonder de door de Regering besloten opheffing van een BBP 

te onderwerpen aan de uitvoering van een dergelijke milieubeoordeling, kunnen de bestreden 

bepalingen bijgevolg niet leiden tot een vermindering van het beschermingsniveau van het 

leefmilieu van de bij een dergelijke opheffing betrokken personen. 

 

 Zij schenden artikel 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4°, van de Grondwet bijgevolg 

niet. 

 

 B.7.3.  In zoverre het betrekking heeft op de artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 

14 mei 2009 en in zoverre het is afgeleid uit de schending van die grondwetsbepaling, is het 

enige middel niet gegrond. 

 

 B.8.1.  De milieubeoordeling in de zin van de richtlijn van 27 juni 2001 omvat onder 

meer de opstelling van een « milieurapport » en de raadpleging van het publiek en de 

instanties die, wegens hun specifieke verantwoordelijkheid op milieugebied, met de 

milieueffecten van de uitvoering van plannen te maken kunnen krijgen (artikel 2, onder b), in 

samenhang gelezen met de artikelen 5 en 6, van de richtlijn van 27 juni 2001). 

 

 B.8.2.  De bepalingen van het BWRO met betrekking tot de opstelling van de BBP’s zijn 

van toepassing op de wijziging van die plannen (artikel 52 van het BWRO). 

 

 Uit die bepalingen blijkt dat de procedure voor de opstelling van de BBP’s voorziet in 

een openbaar onderzoek, de raadpleging van diverse besturen en instanties, alsook in beginsel 

de opstelling van een milieueffectenrapport (artikelen 43 tot 50 van het BWRO). 

 

 Die bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de procedure voor de opheffing van 

de bijzondere bestemmingsplannen. 

 

 B.9.1.  Artikel 2, onder a), van de richtlijn van 27 juni 2001 bepaalt : 
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 « In deze richtlijn wordt verstaan onder : 
 
 a)  ‘ plannen en programma’s ’ : plannen en programma’s, met inbegrip van die welke 
door de Gemeenschap worden medegefinancierd, alsook de wijzigingen ervan, 
 
 -  die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of 
vastgesteld of die door een instantie worden opgesteld om middels een wetgevingsprocedure 
door het parlement of de regering te worden vastgesteld en 
 
 -  die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven; ». 
 

 B.9.2.1.  Die bepaling beoogt duidelijk de opstelling en de wijziging van een plan. Zij 

vermeldt evenwel niet uitdrukkelijk de opheffing ervan. 

 

 Uit artikel 3, lid 2, onder a), van de richtlijn van 27 juni 2001 blijkt evenwel dat een 

milieubeoordeling in de zin van die richtlijn moet worden uitgevoerd voor de plannen die 

worden opgesteld « met betrekking tot […] ruimtelijke ordening of grondgebruik en die het 

kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in bijlage I en II bij 

Richtlijn 85/337/EEG [van 27 juni 1985 ‘ betreffende de milieu-effectbeoordeling van 

bepaalde openbare en particuliere projecten ’] genoemde projecten ». Nog andere plannen 

moeten het voorwerp van een dergelijke beoordeling uitmaken wanneer zij « het kader 

vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten » op voorwaarde 

dat zij « aanzienlijke milieueffecten [kunnen] hebben » (artikel 3, lid 4, van de richtlijn van 

27 juni 2001). 

 

 Het blijkt echter dat zowel de vaststelling of de wijziging van een BBP - dat deel 

uitmaakt van een hiërarchie van plannen - als de opheffing van een dergelijk plan bijdragen 

tot het definiëren van het kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor 

dergelijke projecten. De opheffing van een BBP zou tot gevolg kunnen hebben dat dat plan 

niet langer zal verhinderen dat vergunningen worden toegekend voor projecten of activiteiten 

bedoeld in artikel 3, leden 2 en 4, van de richtlijn van 27 juni 2001. 

 

 B.9.2.2.  Uit de bij het Hof ingediende memories blijkt dat de partijen voor het Hof van 

mening verschillen over de vraag of de richtlijn van 27 juni 2001 van toepassing is op de 

procedure voor de gehele of gedeeltelijke opheffing van een bijzonder bestemmingsplan. 
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 Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om, op prejudiciële vraag, 

uitspraak te doen over de interpretatie van de richtlijnen die zijn aangenomen door de 

instellingen van de Europese Unie (artikel 267, eerste alinea, onder b), in samenhang gelezen 

met artikel 288, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). 

Wanneer een dergelijke vraag rijst in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke 

instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger 

beroep, is die instantie ertoe gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden (artikel 267, 

derde alinea, van hetzelfde Verdrag), tenzij zij vaststelt « dat de opgeworpen vraag niet 

relevant is of dat de betrokken gemeenschapsbepaling reeds door het Hof [van Justitie] is 

uitgelegd of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat 

redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan » (HvJ, 6 oktober 1982, 283/81, 

CILFIT), wat te dezen niet het geval is. 

 

 Alvorens het onderzoek van het enige middel voort te zetten in zoverre het betrekking 

heeft op de grondwettigheid van de artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 14 mei 2009, 

dient bijgevolg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de in het dictum van dit arrest 

geformuleerde eerste prejudiciële vraag te worden gesteld. 

 

 B.9.3.1.  Artikel 2, onder a), van de richtlijn van 27 juni 2001 definieert de plannen als 

plannen die « door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven ». 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding van die richtlijn heeft de Commissie van de 

Europese Gemeenschappen op 22 februari 1999 een « gewijzigd voorstel voor een richtlijn 

van de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma’s » gedaan waarin de « plannen » en de « programma’s » als volgt 

werden gedefinieerd : 

 

 « i)  plannen en programma's 
 
 -  die door een bevoegde instantie worden voorbereid en vastgesteld of die door een 
bevoegde instantie worden voorbereid met het oog op de vaststelling daarvan bij wet, 
 
 -  die een kader creëren voor vergunningen voor projecten in de toekomst door te 
verwijzen naar de plaats en onder andere de aard, de omvang of de exploitatie van deze 
projecten, 
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 ii)  wijzigingen van bestaande plannen en programma's, zoals omschreven onder punt i). 
 
 Hiertoe behoren plannen en programma’s op het gebied van bijvoorbeeld het vervoer 
(waaronder vervoercorridors, haveninstallaties en luchthavens), energie, afvalbeheer, 
waterbeheer, industrie (waaronder delfstoffenwinning), telecommunicatie, toerisme, 
ruimtelijke ordening of landgebruik; » (Publicatieblad, 25 maart 1999, C 83, pp. 15-16). 
 

 Op 30 maart 2000 heeft de Raad van de Europese Unie een gemeenschappelijk standpunt 

aangenomen waarmee de tekst van dat voorstel in grote mate wordt herschreven en 

geherstructureerd (gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 25/2000 van 30 maart 2000, 

vastgesteld door de Raad, volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 

van bepaalde plannen en programma’s, Publicatieblad, 16 mei 2000, C 137, pp. 11-22). De 

Raad stelde voor artikel 2, onder a), van de richtlijn als volgt op te stellen : 

 

 « In deze richtlijn wordt verstaan onder : 
 
 a)  ‘ plannen en programma’s ’ : plannen en programma’s, alsook de wijzigingen 
daarvan, 
 
 -  die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of 
vastgesteld of die door een instantie worden opgesteld om middels een wetgevingsprocedure 
door het parlement of de regering te worden vastgesteld en 
 
 -  die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven; ». 
 

 In de motivering van dat gemeenschappelijk standpunt van de Raad van de Europese 

Unie wordt aangegeven dat de voorgestelde tekst « de verduidelijking [bevat] dat enkel 

plannen en programma’s bestreken worden die voorgeschreven zijn door wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen en die door een instantie worden opgesteld en/of vastgesteld of 

die door een instantie worden opgesteld ten behoeve van een wetgevingsprocedure, waarbij de 

verschillende in de lidstaten bestaande procedures en regels in aanmerking worden genomen » 

(Publicatieblad, 16 mei 2000, C 137, p. 20). 

 

 In haar commentaar bij die wijziging van haar voormelde voorstel gaf de Europese 

Commissie, in een mededeling op 7 april 2000 aan het Europees Parlement, aan dat, enerzijds, 

« de omschrijving van ‘ plannen en programma’s ’ thans restrictiever [is] omdat een aantal 

formele eisen werd toegevoegd » (mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement 
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overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het gewijzigd voorstel voor een richtlijn 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 

milieu van bepaalde plannen en programma’s, SEC/2000/0568 def., punt 3.1, tweede alinea) 

en, anderzijds, « aan de definitie van plannen en programma’s een aantal nieuwe beperkende 

omschrijvingen [is] toegevoegd die verband houden met formele eisen (zo wordt bijvoorbeeld 

bepaald dat plannen en programma’s voorgeschreven dienen te zijn bij wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen) » (ibid., 3.2.2, artikel 2). 

 

 B.9.3.2.  In een niet gedateerd document, opgesteld op initiatief van het directoraat-

generaal Milieu van de Commissie opdat « de lidstaten [van de Europese Unie] goed 

begrijpen wat de richtlijn voorschrijft », en getiteld « Uitvoering van richtlijn 2001/42 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma’s », bevat de commentaar bij artikel 2, onder a), van de richtlijn van 27 juni 2001 

de volgende passage : 

 

 « Een ander belangrijk vereiste waaraan een plan of programma moet voldoen wil het 
onder de richtlijn vallen, is dat het door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen moet zijn 
voorgeschreven. Wanneer niet aan dit vereiste is voldaan, is de richtlijn niet van toepassing. 
Zulke vrijwillige plannen en programma’s komen gewoonlijk tot stand omdat de wetgeving in 
vrijblijvende bewoordingen is geformuleerd, of omdat een instantie besluit tot het opstellen 
van een plan voor een activiteit die niet bij regelgeving is geregeld. Wanneer een instantie aan 
de andere kant niet verplicht is tot het opstellen van een plan tenzij aan bepaalde voorwaarden 
is voldaan, valt het plan waarschijnlijk onder de richtlijn zodra aan die voorwaarden (en de 
vereisten van artikel 2 en 3) is voldaan. Het staat de lidstaten natuurlijk vrij om met 
betrekking tot hun eigen nationale systeem verder te gaan dan de minimumvoorschriften van 
de richtlijn ». 
 

 Het woord « vrijblijvende » wordt als volgt becommentarieerd in een voetnoot : « ‘ Het 

bevoegde gezag kan een plan opstellen ’, in plaats van ‘ het bevoegde gezag stelt een plan 

op ’ ». 

 

 B.9.3.3.  Luidens artikel 40 van het BWRO neemt « elke gemeente van het Gewest […] 

hetzij uit eigen beweging, hetzij binnen de termijn die haar door de Regering wordt opgelegd, 

bijzondere bestemmingsplannen aan ». 

 

 Die bepaling lijkt de aanneming van dergelijke plannen te vereisen. 
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 Ze neemt echter de regel over die reeds was vervat in artikel 48 van de ordonnantie van 

29 augustus 1991 « houdende organisatie van de planning en de stedebouw ». Tijdens de 

parlementaire voorbereiding ervan gaf de bevoegde staatssecretaris echter aan dat het niet 

noodzakelijk was dat de BBP’s het hele grondgebied van het Gewest omvatten (Parl. St., 

Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1990-1991, nr. 108/2, p. 181). 

 

 Bovendien kan de gemeenteraad, in geval van een aanvraag van personen die ten minste 

achttien jaar oud zijn, weigeren om te beslissen een BBP op te stellen (artikel 51 van het 

BWRO). 

 

 B.9.3.4.  Uit de aan het Hof voorgelegde memories blijkt dat de partijen het niet eens zijn 

over de vraag of de richtlijn van 27 juni 2001 van toepassing is op een bijzonder 

bestemmingsplan dat facultatief is. 

 

 Alvorens het onderzoek voort te zetten van het enige middel in zoverre het betrekking 

heeft op de grondwettigheid van de artikelen 25 en 26 van de ordonnantie van 14 mei 2009, 

dient derhalve aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de tweede in het dictum van dit 

arrest geformuleerde prejudiciële vraag te worden gesteld. 

 

 

 Wat betreft artikel 30, c), van de ordonnantie van 14 mei 2009 (in zoverre het een 

artikel 98, § 2/2, in het BWRO invoegt) en artikel 101 van dezelfde ordonnantie (in zoverre 

het een 10° in artikel 206 van hetzelfde Wetboek invoegt) 

 

 B.10.  Uit de uiteenzetting van het enige middel blijkt dat daarin de grondwettigheid in 

het geding wordt gebracht van de artikelen 30, c), en 101 van de ordonnantie van 14 mei 

2009, doordat de artikelen 98, § 2/2, en 206, 10°, die zij in het BWRO invoegen, de 

aanneming van het plan voor erfgoedbeheer - in de zin van dat artikel 206, 10° - niet 

onderwerpen aan de uitvoering van een milieubeoordeling in de zin van artikel 2, onder b), 

van de richtlijn van 27 juni 2001. 

 

 B.11.  Ermee rekening houdend dat de aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 

gestelde prejudiciële vraag, aangegeven in B.9, ertoe strekt het toepassingsgebied van die 
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richtlijn te laten preciseren, dient op het antwoord van dat Hof te worden gewacht alvorens 

het onderzoek van dat onderdeel van het enige middel voort te zetten. 

 

 

 Wat artikel 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009 betreft 

 

 B.12.  Uit de uiteenzetting van het enige middel blijkt dat het Hof wordt verzocht zich uit 

te spreken over de bestaanbaarheid, met artikel 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4°, van 

de Grondwet, van artikel 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009 in zoverre het een einde 

maakt aan de verplichting voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een procedure tot 

bescherming van een onroerend goed aan te vatten wanneer de Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een gunstig advies 

heeft uitgebracht over een aanvraag tot bescherming, ingediend door een vereniging zonder 

winstoogmerk waarvan het maatschappelijk doel bestaat in het behoud van het erfgoed, en 

ondertekend door honderdvijftig personen die ten minste achttien jaar oud zijn en hun 

woonplaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben. 

 

 De bestreden bepaling zou het beschermingsniveau van het leefmilieu van die personen 

aanzienlijk verminderen. 

 

 B.13.  Artikel 23, eerste lid, tweede lid en derde lid, 4°, van de Grondwet bevat een 

standstill-verplichting die de bevoegde wetgever verbiedt het door de toepasselijke wetgeving 

geboden beschermingsniveau aanzienlijk te verminderen, zonder dat daartoe redenen van 

algemeen belang bestaan die zulks zouden verantwoorden. 

 

 B.14.  De bepalingen van het BWRO met betrekking tot de bescherming van het 

onroerende erfgoed vloeien voort uit de ordonnantie van 4 maart 1993 « inzake het behoud 

van het onroerende erfgoed », die later herhaaldelijk is gewijzigd. 

 

 B.15.1.  De « bescherming » is een van de maatregelen die ertoe strekt het onroerende 

erfgoed van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te vrijwaren. Zij « zal voor goederen van 

grote waarde gelden » (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1992-1993, nr. 165/2, 

p. 18). Het gebruik van een dergelijke maatregel moet beperkt blijven tot de goederen die niet 

kunnen worden beschermd door andere maatregelen (ibid., p. 20). 
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 De beslissing tot bescherming van een onroerend goed komt uitsluitend toe aan de 

Regering. Het staat alleen aan haar te beslissen of een dergelijk goed « een historische, 

archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige 

waarde » vertoont – in de zin van artikel 206, 1°, van het BWRO – die de bescherming ervan 

verantwoordt (artikelen 222, § 1, eerste zin, en 226, van het BWRO). 

 

 B.15.2.  Sinds de inwerkingtreding van de ordonnantie van 4 maart 1993 kan iedere 

persoon die minstens achttien jaar oud is en zijn woonplaats heeft op het grondgebied van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, via een vereniging zonder winstoogmerk waarvan het 

maatschappelijk doel bestaat in het behoud van het erfgoed, aan de Regering vragen een 

onroerend goed te beschermen, op voorwaarde dat zijn wens wordt gedeeld door 

honderdnegenenveertig andere personen die aan dezelfde voorwaarden voldoen. 

 

 Wanneer de Regering een dergelijke aanvraag tot bescherming van een onroerend goed 

ontvangt, kan zij pas beslissen dat goed te beschermen na afloop van een 

« beschermingsprocedure » die zij moet instellen door de aanneming van een besluit 

(artikel 223, § 1, eerste lid, van het BWRO). Tijdens die procedure ontvangt de Regering de 

eventuele opmerkingen van de eigenaar van het betrokken goed over het 

beschermingsontwerp, alsook het advies van het college van burgemeester en schepenen en 

van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen over dat ontwerp 

(artikelen 224 en 225 van het BWRO). Die opmerkingen en adviezen over de opportuniteit 

van die bescherming maken het de Regering mogelijk te beschikken over gepaste en volledige 

informatie alvorens zich over de aanvraag tot bescherming uit te spreken. De Regering is niet 

ertoe verplicht in te gaan op een beschermingsaanvraag ingediend door een vereniging die het 

behoud van het erfgoed beoogt. Zij kan immers beslissen dat een dergelijke maatregel niet 

moet worden aangenomen. 

 

 B.15.3.  Vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de 

Regering tot instelling van de beschermingsprocedure - of de kennisgeving ervan aan de 

eigenaar indien die daaraan voorafgaat - heeft die procedure, ten aanzien van het onroerend 

goed dat daarvan het voorwerp uitmaakt, evenwel dezelfde gevolgen als een beslissing tot 

bescherming (artikel 236 van het BWRO). 
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 Tot die gevolgen behoren de verplichting voor de eigenaar van het goed om het in goede 

staat te houden (artikel 231, in samenhang gelezen met artikel 214, van het BWRO), het 

principieel verbod om dat goed gedeeltelijk of volledig af te breken (artikel 232, eerste lid, 1°, 

en tweede lid, van het BWRO), het verbod om een dergelijk goed te gebruiken of het gebruik 

ervan zodanig te wijzigen dat het zijn waarde verliest volgens de maatstaven bepaald in 

artikel 206, 1°, van het BWRO (artikel 232, eerste lid, 2°, van het BWRO), het verbod om dat 

goed gedeeltelijk of volledig te verplaatsen, tenzij de materiële vrijwaring van het goed dat 

vereist (artikel 232, eerste lid, 4°, van het BWRO), de eventuele niet-toepasbaarheid van 

sommige erfdienstbaarheden inzake de wegen- en bouwpolitie (artikel 233 van het BWRO), 

het verbod voor de burgemeester om te bevelen het goed gedeeltelijk of volledig af te breken 

zonder de goedkeuring van de Regering te vragen (artikel 234 van het BWRO), en de 

noodzaak om het voorafgaande advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 

Landschappen in te winnen vooraleer de vergunningen worden afgegeven die krachtens 

bepalingen van wetgevende aard, vastgesteld in gewestaangelegenheden, vereist zijn 

(artikel 231, in samenhang gelezen met artikel 218, van het BWRO). 

 

 Die gevolgen zijn slechts tijdelijk : zij houden op te bestaan na afloop van de 

beschermingsprocedure indien de Regering uiteindelijk beslist het goed niet te beschermen. 

Als dusdanig kunnen zij dus niet het doel vormen van een aanvraag tot bescherming gesteund 

door honderdvijftig personen van minstens achttien jaar die hun woonplaats hebben op het 

grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 B.16.1.  Vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepaling was de Regering ertoe 

gehouden elke ontvankelijke aanvraag tot bescherming ingediend door een vereniging voor 

het behoud van het erfgoed, voor advies voor te leggen aan de Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 

 Die instantie beschikte dan over een termijn van negentig dagen om advies uit te brengen 

over de ernst van die aanvraag (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1991-1992, 

nr. 165/1, p. 11) en over de opportuniteit om een beschermingsprocedure aan te vatten 

(artikel 222, § 3, van het BWRO, vóór de vervanging ervan bij artikel 105, c), van de 

ordonnantie van 14 mei 2009). 
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 Wanneer dat advies gunstig was, moest de Regering een dergelijke procedure aanvatten 

(artikel 222, § 2, van het BWRO, vóór de vervanging ervan bij artikel 105, b), van de 

ordonnantie van 14 mei 2009), hetgeen voor het betrokken goed automatisch leidde tot de 

tijdelijke toepassing van dezelfde gevolgen als een bescherming van dat goed. 

 

 B.16.2.  Sinds de inwerkingtreding van de bestreden bepaling blijft de Regering 

weliswaar ertoe gehouden elke ontvankelijke aanvraag tot bescherming ingediend door een 

vereniging voor het behoud van het erfgoed voor advies voor te leggen aan de Koninklijke 

Commissie voor Monumenten en Landschappen (artikel 222, § 3, van het BWRO, zoals 

vervangen bij artikel 105, c), van de ordonnantie van 14 mei 2009). 

 

 Indien die Commissie echter van mening is dat het opportuun is een 

beschermingsprocedure met betrekking tot het in de beschermingsaanvraag van de vereniging 

beoogde goed in te stellen, is de Regering niet langer ertoe gehouden een 

beschermingsprocedure in te stellen. Zij kan voortaan beslissen om die niet in te stellen 

(artikel 222, § 6, eerste lid, van het BWRO, ingevoegd bij artikel 105, d), van de ordonnantie 

van 14 mei 2009). 

 

 B.16.3.1.  Die opheffing van de verplichting ten aanzien van de Regering om een 

beschermingsprocedure in te stellen wanneer de Koninklijke Commissie voor Monumenten 

en Landschappen een gunstig advies heeft uitgebracht over een aanvraag tot bescherming 

ingediend door een vereniging voor het behoud van het erfgoed, leidt daarom nog niet tot een 

aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van het leefmilieu van de personen die 

die aanvraag steunen. 

 

 B.16.3.2.  De Regering is immers voortaan ertoe gehouden het advies van die Commissie 

aan te vragen binnen een door het BWRO vastgestelde termijn (artikel 222, § 3, eerste lid, 

zoals vervangen bij artikel 105, c), van de ordonnantie van 14 mei 2009). 

 

 De Regering kan voortaan ook andere instanties en besturen raadplegen over die 

aanvraag tot bescherming, alvorens uitspraak te doen over de opportuniteit om een 

beschermingsprocedure in te stellen (artikel 222, § 3, van het BWRO, zoals vervangen bij 

artikel 105, c), van de ordonnantie van 14 mei 2009). De Regering zal daarnaast beschikken 

over een samenvattend verslag, opgesteld door het Bestuur Ruimtelijke Ordening en 
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Huisvesting, dat talrijke gegevens over het betrokken goed bevat, waaronder « de vermelding 

en, in voorkomend geval, de beknopte beschrijving van het belang ervan, volgens de criteria 

bepaald in het artikel 206, 1° » van het BWRO, de « vergelijking ervan met reeds beschermde 

of op de bewaarlijst opgenomen gelijkaardige goederen », het « huidige gebruik ervan », de 

« eventuele moeilijkheden van de herbestemming », de « korte beschrijving van de 

onderhoudsstaat », « de vermelding, in voorkomend geval, van het bestaan van een 

vastgoedproject en/of een aanvraag om stedenbouwkundig attest of vergunning voor het goed, 

met hun beknopte beschrijving en hun effect op het goed », de « beschrijving van de andere 

belangen en inzetten die van de aanvraag afhangen », alsook « de bondige analyse van de 

verkregen adviezen » van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en, 

in voorkomend geval, van de andere geraadpleegde instanties en besturen (artikel 222, § 5, 

van het BWRO, ingevoegd bij artikel 105, d), van de ordonnantie van 14 mei 2009). 

 

 B.16.3.3.  Daarnaast is de Regering voortaan ertoe gehouden binnen een door het BWRO 

vastgestelde termijn een beslissing te nemen ten aanzien van het instellen van de 

beschermingsprocedure (artikel 222, § 6, eerste lid, van het BWRO, ingevoegd bij artikel 105, 

d), van de ordonnantie van 14 mei 2009). 

 

 Een besluit waarmee de Regering beslist geen dergelijke procedure in te stellen, moet 

worden gemotiveerd. Het moet steunen op motieven in verband met de afwezigheid van een 

historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of 

volkskundige waarde van het in de aanvraag tot bescherming beoogde goed en voortvloeien 

uit een concreet onderzoek van de elementen met betrekking tot het ontbreken van die 

waarde. De Regering moet in dat opzicht rekening houden met het gunstige advies van de 

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, met het advies van de andere 

instanties en besturen die eventueel zijn geraadpleegd, alsook met het voormelde 

samenvattende verslag, waarbij die documenten « belangrijke stukken van de procedure » 

vormen (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2008-2009, nr. 527/1, p. 51). Zij moet 

ook rekening ermee houden dat de toekenning van de bevoegdheid om te beslissen dat geen 

beschermingsprocedure moet worden ingesteld onder de in B.12 beschreven voorwaarden, 

voortvloeit uit de bekommernis haar in staat te stellen onrechtmatige aanvragen af te wijzen, 

alsook die welke worden gemotiveerd door overwegingen die niets uit te staan hebben met de 

bescherming van het onroerende erfgoed (ibid., nr. 527/1, pp. 8-9; nr. 527/2, p. 38), of die 

enkel zijn ingediend « om te zorgen voor vertragingen » (ibid., nr. 527/2, p. 9). Een dergelijk 
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besluit moet daarnaast een « uitdrukkelijke motivering » bevatten die « de juridische en 

feitelijke overwegingen [vermeldt] die aan de beslissing ten grondslag liggen » (artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen). 

 

 Wanneer de Regering beslist geen beschermingsprocedure in te stellen of om niet te 

beschermen, en wanneer het betrokken goed het voorwerp uitmaakt van een aanvraag om een 

stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot een bepaald 

project, kan zij, behoudens een behoorlijke motivering en met naleving van het 

evenredigheidsbeginsel, voorwaarden opleggen voor de uitreiking van het attest of de 

vergunning teneinde elementen van dat goed te behouden en te valoriseren. Die voorwaarden 

gelden bovendien voor elke aanvraag om een stedenbouwkundig attest of een 

stedenbouwkundige vergunning met hetzelfde onderwerp, ingediend binnen vijf jaar na de 

bekendmaking van het besluit tot weigering van de instelling van de beschermingsprocedure 

(artikel 222, § 6, tweede en derde lid, van het BWRO, ingevoegd bij artikel 105, d), van de 

ordonnantie van 14 mei 2009). 

 

 B.16.3.4.  Ten slotte kunnen zowel de vereniging die de aanvraag tot bescherming heeft 

ingediend als de personen die de petitie bij die aanvraag hebben ondertekend, een beroep tot 

nietigverklaring en een vordering tot schorsing instellen voor de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, op grond van de artikelen 14, § 1, en 17 van de gecoördineerde wetten 

van 12 januari 1973 op de Raad van State, tegen het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering tot weigering van het instellen van de beschermingsprocedure op voorwaarde dat zij 

doen blijken van een belang in de zin van artikel 19, eerste lid, van die gecoördineerde wetten. 

 

 B.16.4.  Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de bestreden bepaling niet in strijd is met 

artikel 23, eerste, tweede en derde lid, 4°, van de Grondwet. 

 

 B.17.  In zoverre het betrekking heeft op artikel 105 van de ordonnantie van 14 mei 2009, 

is het enige middel niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 -  stelt vast dat het beroep niet ontvankelijk is in zoverre het is gericht tegen artikel 30, c), 

van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 14 mei 2009 tot wijziging 

van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van 

Ruimtelijke Ordening, in zoverre het een artikel 98, § 2/1, in dat Wetboek invoegt; 

 

 -  verwerpt het beroep in zoverre het is gericht tegen artikel 105 van dezelfde 

ordonnantie; 

 

 -  stelt voor het overige, alvorens uitspraak te doen ten gronde, aan het Hof van Justitie 

van de Europese Unie de volgende prejudiciële vragen : 

 

 1.  Dient de definitie van de « plannen en programma’s » van artikel 2, onder a), van 
richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 « betreffende 
de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s » in 
die zin te worden geïnterpreteerd dat zij een procedure voor de volledige of gedeeltelijke 
opheffing van een plan, zoals de procedure voor de volledige of gedeeltelijke opheffing van 
een bijzonder bestemmingsplan geregeld bij de artikelen 58 tot 63 van het Brussels Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening, uitsluit van het toepassingsgebied van die richtlijn ? 
 
 2.  Dient het woord « voorgeschreven » in artikel 2, onder a), van dezelfde richtlijn in die 
zin te worden begrepen dat het plannen waarin wetsbepalingen weliswaar voorzien, maar 
waarvan de aanneming niet verplicht is, zoals de bijzondere bestemmingsplannen bedoeld in 
artikel 40 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, uitsluit van de definitie van 
de « plannen en programma’s » ? 
 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 25 november 2010. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4829 

 
 

Arrest nr. 134/2010 
van 9 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 12 en 34 van de wet van 17 juli 1963 

betreffende de overzeese sociale zekerheid, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de 

griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 26 november 2009 in zake Erik Bruynseels tegen de Belgische Staat (FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) en anderen, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 december 2009, heeft de Arbeidsrechtbank 
te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 12 e.v., respectievelijk artikel 34 van de wet van 17 juli 1963 de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre ze niet voorzien in de mogelijkheid voor 
overzee tewerkgestelden zich te verzekeren tegen het risico van een beroepsziekte en in 
zoverre ze de temporele werking van het Overzees Sociaal zekerheidsstelsel sterk beperken 
(aanvraag binnen 3 jaar na het einde van de participatie aan de verzekering) en dit in 
vergelijking met het algemeen sociaal zekerheidsstelsel dat ook het beroepsziekterisico dekt en 
geen specifieke verval- of verjaringstermijn kent ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Erik Bruynseels, wonende te 2900 Schoten, Kunstlei 22; 
 
 -  de Belgische Staat, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu; 
 
 -  het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Bij beschikking van 23 juni 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag 
van de terechtzitting bepaald op 15 september 2010. 
 
 Bij beschikking van 14 juli 2010 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de terechtzitting van 
28 september 2010. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Botticelli, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. K. Stappers, advocaat bij de 
balie te Antwerpen, voor Erik Bruynseels; 
 
 .  Mr. M. Ryelandt, advocaat bij de balie te Brugge, voor de Belgische Staat, 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 
 
 .  Mr. V. Gebbink loco Mr. A. Theunissen, advocaten bij de balie te Brussel, voor het 
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers; 
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 .  Mr. B. Van Hyfte, tevens loco Mr. J. Vanden Eynde, advocaten bij de balie te Brussel, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 E. Bruynseels vordert voor de Arbeidrechtbank te Antwerpen dat gevolg zou worden gegeven aan zijn 
aangifte van een beroepsziekte. 
 
 Hij werd aan het einde van de jaren tachtig besmet met hepatitis B toen hij in Zaïre actief was als 
medewerker van het toenmalige Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) (thans 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking - DGOS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij hij 
was tewerkgesteld van september 1984 tot en met februari 1996. 
 
 Vanaf 1 september 1997 was hij tewerkgesteld bij het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 
Leefmilieu, meer bepaald als arts bij het opvangcentrum voor vluchtelingen in Kapellen. Sedert 1 januari 2003 
worden de opvangcentra voor vluchtelingen beheerd door het Federaal Agentschap voor de Opvang van 
Asielzoekers (hierna : FEDASIL). 
 
 Op 19 juli 2002 deed hij aangifte van een beroepsziekte bij de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) 
(thans het Bestuur van de Medische Expertise - MEDEX), die de aangifte doorstuurde naar het ministerie van 
Buitenlandse Zaken als toenmalige werkgever. 
 
 De Federale Overheidsdienst (hierna : FOD) Buitenlandse Zaken weigert op te treden omdat E. Bruynseels 
ten tijde van het oplopen van de ziekte onderworpen zou zijn geweest aan het stelsel van de overzeese sociale 
zekerheid. 
 
 Nu zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de FOD Volksgezondheid en FEDASIL weigeren op te treden, 
heeft E. Bruynseels alle drie instanties gedagvaard. 
 
 Volgens de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) was E. Bruynseels bij het oplopen van de 
ziekte aangesloten bij het stelsel van de overzeese sociale zekerheid. 
 
 Nu wordt aangevoerd dat het stelsel van de overzeese sociale zekerheid niet voorziet in enige vergoeding 
voor beroepsziekten en dat er verjaring zou zijn omdat de aangifte niet is ingediend binnen drie jaar na het einde 
van de deelneming aan de verzekering (30 juni 1996), suggereert E. Bruynseels dat in voorkomend geval een 
prejudiciële vraag zou worden gesteld aan het Hof. 
 
 De verwijzende rechter beslist daarop de vraag te stellen, in de formulering zoals voorgesteld in het advies 
van de arbeidsauditeur. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  E. Bruynseels stelt in eerste instantie dat hij, in zoverre hij voor de gevolgen van zijn beroepsziekte 
enkel een beroep kan doen op de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, geconfronteerd 
wordt met een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten aanzien van werknemers en ambtenaren die in 
België zijn tewerkgesteld en die zijn onderworpen aan de Belgische socialezekerheidswetgeving, aangezien de 
voormelde wet van 1963 geen stelsel van verzekering bevat voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Voor 
personeelsleden die werkzaam zijn in België, bestaan daarvoor afzonderlijke wetten, zoals de wet van 3 juli 1967 
betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. 
 
 Bovendien biedt de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid niet de mogelijkheid om 
zich aanvullend te verzekeren tegen beroepsziekten. 
 
 A.1.2.  E. Bruynseels is in hoofdorde van oordeel dat de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese 
sociale zekerheid niet uitsluit dat vergoedingen kunnen worden verkregen op basis van de Belgische wetgeving 
inzake beroepsziekten. 
 
 De wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector bepaalt niet dat die wet 
niet van toepassing is op personen die zijn verzekerd in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid. 
 
 E. Bruynseels benadrukt dat de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid aan de 
verzekerde de mogelijkheid biedt om aanvullende verzekeringen te nemen, bijvoorbeeld tegen arbeidsongevallen, 
maar niet voor beroepsziekten. 
 
 Aangezien het « coöperatiepersoneel » verplicht is aangesloten bij het stelsel van overzeese sociale zekerheid 
en in beginsel de aanvullende verzekering wegens arbeidsongevallen geniet, is dat personeel uitgesloten van de 
wet van 3 juli 1967 wat de arbeidsongevallen en ongevallen van en naar het werk betreft. Een dergelijke 
uitsluiting is er niet voor wat betreft de beroepsziekten. 
 
 Volgens E. Bruynseels belet derhalve geen enkele wetsbepaling hem om een beroep te doen op de wet van 
3 juli 1967 om schadevergoeding te krijgen wegens een beroepsziekte in de overheidssector. 
 
 A.1.3.  In zoverre daarentegen wordt aangenomen dat E. Bruynseels zich enkel kan beroepen op de wet van 
17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, maakt ook de temporele werking van die wet, namelijk de 
vereisten dat uitkeringen binnen drie jaar na het einde van de verzekering moeten worden aangevraagd en dat de 
getroffene al zes maanden verzekerd moest zijn vóór het begin van de arbeidsongeschiktheid, volgens hem een 
ongerechtvaardigd onderscheid uit in vergelijking met de Belgische wetgeving inzake beroepsziekten, die geen 
verjaringstermijnen kent. 
 
 De ongelijke behandeling vloeit niet alleen voort uit de beperkte uitwerking in de tijd van de wet van 17 juli 
1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, maar ook uit het feit dat in het raam van die wet enkel een 
vergoeding kan worden verkregen voor een beroepsziekte die de getroffene arbeidsongeschikt maakt binnen zes 
maanden na het einde van de verzekering en voor zover hij geen beroepsinkomen of andere vervangingsinkomens 
geniet (artikel 29, § 2, van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid). 
 
 A.1.4.  Besluitend vraagt E. Bruynseels dat het Hof zou oordelen dat de artikelen 12, 13, 29 en 30, 
respectievelijk artikel 34 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, voor zover die 
wet de toepasselijkheid van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 
uitsluit, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre ze niet voorzien in de mogelijkheid, voor 
overzee tewerkgestelden, om zich te verzekeren tegen het risico van een beroepsziekte, en in zoverre ze de 
temporele werking van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid sterk beperken, en dit in vergelijking met het 
algemene stelsel van de sociale zekerheid, dat ook het risico op beroepsziekten dekt en geen specifieke verval- of 
verjaringstermijn kent. 
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 A.2.  FEDASIL stelt dat E. Bruynseels ten onrechte blijft betogen dat de ziekte waaraan hij lijdt, moet 
worden aanvaard als een beroepsziekte in de zin van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector. 
 
 De Rechtbank heeft in het verwijzingsvonnis al voor recht gezegd dat die wet niet van toepassing is. 
Overigens hebben de vragen enkel betrekking op de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale 
zekerheid. 
 
 Het is volgens FEDASIL eveneens ten onrechte dat E. Bruynseels de prejudiciële vraag wil laten 
herformuleren door het voorbehoud in te voegen dat de vraag enkel rijst voor zover de toepasselijkheid van de wet 
van 3 juli 1967 zou zijn uitgesloten. 
 
 Voor het overige verklaart FEDASIL zich naar de wijsheid van het Hof te gedragen. 
 
 A.3.1.  De Belgische Staat, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 
benadrukt dat de verwijzende rechter reeds heeft geoordeeld dat de vordering van E. Bruynseels elke grondslag 
mist voor zover die niet is gebaseerd op het stelsel van de overzeese sociale zekerheid. De verwijzende rechter 
oordeelde met name dat de wet van 3 juli 1967 te dezen niet van toepassing is. 
 
 De verwijzende rechter stelde ook vast dat de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale 
zekerheid geen specifiek vergoedingsstelsel voor beroepsziekten omvat, met dien verstande dat wel 
schadevergoeding mogelijk is op basis van de algemene ziekteregeling van die wet. 
 
 De verwijzende rechter stelde eveneens vast dat voor de algemene ziekteregeling, op grond van artikel 34 
van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, een aanvraag moet worden ingediend 
binnen drie jaar na het einde van de deelneming aan de verzekering, terwijl het algemene stelsel van de sociale 
zekerheid ook het risico op beroepsziekten dekt en geen specifieke verval- of verjaringstermijn kent. Het is juist 
om die reden dat de prejudiciële vraag is gesteld. 
 
 A.3.2.  De Belgische Staat doet opmerken dat de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale 
zekerheid een vrijwillige verzekering heeft ingevoerd, in concurrentie met de privésector. Het stelsel van de 
overzeese sociale zekerheid heeft een facultatief en aanvullend karakter. 
 
 Dat stelsel is zonder onderscheid van toepassing op alle beroepscategorieën. Het omvat een algemene 
regeling en de mogelijkheid om aanvullende verzekeringsovereenkomsten af te sluiten. Men moet eerst 
deelnemen aan de algemene regeling, die een verzekering omvat voor ouderdom en overleving, ziekte en 
invaliditeit en een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging. Dan kan men aanvullende 
verzekeringsovereenkomsten afsluiten voor aanvullende geneeskundige verzorging, arbeidsongevallen en 
ongevallen in het privéleven. 
 
 A.3.3.  Volgens de Belgische Staat is er voor de afwezigheid van dekking tegen beroepsziekten in het stelsel 
van de overzeese sociale zekerheid een redelijke verantwoording. 
 
 Zoals de arbeidsauditeur in zijn advies voor de verwijzende rechter stelde, is het « nooit de bedoeling 
geweest om de ‘ expats ’ dezelfde bescherming te geven als de werknemers in België ». 
 
 Met de overzeese sociale zekerheid beoogde de wetgever voor personen die « overzee » werken enkel een 
sociale bescherming te geven die aanvullend was ten opzichte van de bescherming van het land waar de 
beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid is slechts een facultatieve 
aanvulling op het socialezekerheidsstelsel in het land van tewerkstelling. De tewerkgestelde kan overeenkomstig 
artikel 57 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid bijkomende 
verzekeringscontracten afsluiten. 
 
 Op grond van de artikelen 29 tot 41 van dezelfde wet kon E. Bruynseels een uitkering voor ziekte genieten, 
zelfs los van de vraag of het ging om een beroepsziekte. 
 
 Volgens de Belgische Staat wenste de wetgever derhalve enkel een basisbescherming te bieden en is het 
betrokken onderscheid in redelijkheid verantwoord. 
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 Indien er ook voor de beroepsziekten en arbeidsongevallen een verplicht stelsel van aansluiting zou zijn, 
zonder een beperking tot het basisstelsel, rees immers de vraag naar verdoken staatssteun. 
 
 A.3.4.  Wat de temporele werking van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid 
betreft, doet de Belgische Staat opmerken dat artikel 34 van die wet door de verwijzende rechter is geïnterpreteerd 
in die zin dat ook na het verstrijken van de termijn van drie jaar, bijvoorbeeld in geval van langzame ontwikkeling 
van een ziekte, nog een aanvraag tot uitkering kan worden ingediend, indien het niet tijdig indienen van de 
aanvraag niet aan de aanvrager te wijten is. 
 
 Volgens de Belgische Staat dient ermee rekening te worden gehouden dat ook in de gewone verzekering 
duidelijke verval- en verjaringstermijnen gelden voor de aanvraag om schadeloosstelling, vanwege het aleatoire 
karakter van de verzekering. Daarbij dient nogmaals te worden benadrukt dat het om een facultatief stelsel gaat. 
 
 Ook in de wet van 3 juli 1967, wat arbeidsongevallen in de overheidssector betreft, geldt een termijn van drie 
jaar. 
 
 De Belgische Staat besluit dat de artikelen 12 en volgende, respectievelijk artikel 34, van de wet van 17 juli 
1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden. 
 
 A.4.1.  Ook de Ministerraad stelt dat de verwijzende rechter reeds heeft geoordeeld dat de vordering van 
E. Bruynseels elke grondslag mist voor zover die niet is gebaseerd op de wetgeving inzake de overzeese sociale 
zekerheid. De rechter heeft ook vastgesteld dat de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid 
geen specifiek vergoedingsstelsel voor beroepsziekten omvat, met dien verstande dat schadevergoeding wel 
mogelijk is op basis van de algemene ziekteregeling van die wet. 
 
 A.4.2.  De Ministerraad situeert de context en de totstandkoming van de wet van 17 juli 1963 betreffende de 
overzeese sociale zekerheid. Hij doet opmerken dat dit stelsel een facultatief en aanvullend karakter heeft. De 
betrokkene heeft de keuze om zich al dan niet bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid aan te sluiten en 
de dekkingen zijn slechts een aanvulling op die welke kunnen worden verkregen in het land waar de 
beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. 
 
 Het stelsel richt zich tot alle beroepscategorieën en omvat een algemene regeling en aanvullende 
verzekeringsovereenkomsten. 
 
 De deelname aan de algemene regeling is een voorwaarde om aanvullende verzekeringsovereenkomsten te 
kunnen afsluiten. De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid bevindt zich wat dat betreft in een 
concurrentiepositie ten aanzien van de privésector. 
 
 A.4.3.  De Ministerraad voert aan dat de in de prejudiciële vraag betrokken categorieën van personen niet 
vergelijkbaar zijn. 
 
 De personen die zijn onderworpen aan het stelsel van de overzeese sociale zekerheid oefenen vrijwillig een 
beroepsactiviteit uit in een van de door de Koning aangewezen landen. Hun situatie kan niet worden vergeleken 
met de situatie van personen die in België verplicht zijn aangesloten bij het algemene socialezekerheidsstelsel. 
 
 Bovendien geldt het stelsel van de overzeese sociale zekerheid ongeacht het sociaal statuut van de 
verzekerde, terwijl de regelingen inzake beroepsziekten voor de personen die in België tewerkgesteld zijn, 
verschillen naar gelang van hun sociaal statuut. 
 
 A.4.4.  Het verschil in behandeling berust volgens de Ministerraad op een objectief criterium van onderscheid 
– het socialezekerheidsstatuut van de betrokkene – dat redelijk verantwoordt dat er geen specifieke dekking is 
tegen beroepsziekten in het facultatieve stelsel van de overzeese sociale zekerheid. 
 
 Zoals ook de verwijzende rechter aanhaalt, is het immers « nooit de bedoeling geweest om de ‘ expats ’ 
dezelfde bescherming te geven als de werknemers in België ». De wetgever beoogde een minimale sociale 
bescherming te geven voor wie overzee werkzaam is, door hun prestaties te waarborgen waarop zij aanspraak 
kunnen maken wegens de stortingen die zij in dat stelsel doen. 
 
 Het was en is niet onredelijk om aan de overzee tewerkgestelden slechts een basisstelsel aan te bieden, ter 
aanvulling van de sociale bescherming die zij genieten in het land waar zij werken, en waar zij in voorkomend 
geval een dekking krijgen tegen beroepsziekten. 
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 De Ministerraad doet opmerken dat de overzee tewerkgestelde in beginsel is onderworpen aan het 
socialezekerheidsrecht van het land van tewerkstelling. Een bijkomende, verplichte onderwerping aan alle takken 
van het Belgische socialezekerheidsrecht zou problemen van internationaal recht hebben gegeven op het vlak van 
de soevereiniteit van de Staat van tewerkstelling. Het was dus niet onredelijk om een facultatieve 
basisbescherming te bieden, aangevuld met de mogelijkheid om bijkomende verzekeringsovereenkomsten af te 
sluiten. 
 
 De Ministerraad stelt vast dat de verwijzende rechter reeds deed opmerken dat de betrokkene 
mogelijkerwijze schadevergoeding had kunnen verkrijgen in het raam van de algemene regeling van het stelsel 
van de overzeese sociale zekerheid (artikelen 29 tot 41 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese 
sociale zekerheid). 
 
 Er is dus wel degelijk een uitbetaling voor het slachtoffer van een ziekte, los van de vraag of de ziekte haar 
oorsprong vindt in de beroepsuitoefening. 
 
 Het is volgens de Ministerraad derhalve niet onredelijk om in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid 
de uitkering aan personen die arbeidsongeschikt worden wegens een beroepsziekte gelijk te stellen met de 
uitkering aan personen die om andere redenen arbeidsongeschikt worden, rekening houdend met het aanvullend 
karakter van het stelsel. 
 
 Bovendien kunnen de overzee tewerkgestelden zich op de privémarkt verzekeren tegen het specifieke risico 
van een beroepsziekte. Elke bijkomende specifieke dekking zou aanleiding geven tot bijkomende bijdragen in de 
algemene regeling van de overzeese sociale zekerheid, wat net in strijd is met de bedoeling van de wetgever om 
enkel een basisbescherming te bieden in aanvulling met de bescherming op grond van het plaatselijke 
socialezekerheidsstelsel. 
 
 Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat het vergelijkbare risico op arbeidsongevallen slechts 
facultatief en aanvullend wordt gedekt door middel van aanvullende verzekeringsovereenkomsten. Hoogstens had 
de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid ook verzekeringsovereenkomsten tot dekking van het risico van 
beroepsziekten kunnen aanbieden, maar het is nooit de bedoeling geweest het stelsel te uitgebreid te maken. 
 
 A.4.5.  In antwoord op de opmerking van E. Bruynseels dat hij vanwege zijn statuut verplicht was 
opgenomen in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, stelt de Ministerraad dat de aansluiting bij dat stelsel 
voortvloeit uit de wil van de wetgever om aan dat personeel de minimale bescherming van dat stelsel aan te 
bieden. Dat voordeel doet geen afbreuk aan het aanvullend karakter van het stelsel van de overzeese sociale 
zekerheid, noch aan de vaststelling dat de belanghebbenden zich op de privémarkt aanvullend kunnen verzekeren. 
 
 A.4.6.  Wat de temporele werking van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid 
betreft, doet de Ministerraad opmerken dat het mogelijk is om ook na het verstrijken van de termijn van drie jaar 
na het ophouden van de deelneming aan de verzekering een aanvraag tot uitkering in de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in te dienen, wanneer de gevolgen van de ziekte zich pas openbaren na de termijn van drie 
jaar, voor zover de ziekte werd opgelopen tijdens de periode van deelneming aan de verzekering. 
 
 Als de verzekerde dat kan aantonen, kan hij in voorkomend geval nog aanspraak maken op een 
invaliditeitsuitkering, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn van drie jaar, indien het niet tijdig indienen 
van de aanvraag niet aan hem te wijten is, bijvoorbeeld omdat de ziekte zich pas later heeft gemanifesteerd. 
 
 De verjaringstermijn van drie jaar is dus niet onredelijk, mede rekening houdend met het 
verzekeringstechnisch karakter van de ziekteverzekering van de overzeese sociale zekerheid. Ook in de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst en in de arbeidsongevallenwet van 3 juli 1967 voor de overheidssector bedraagt de 
principiële verjaringstermijn immers drie jaar. 
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- B - 

 

 B.1.  Met de prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of bepaalde 

onderdelen van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid bestaanbaar 

zijn met het beginsel van de gelijkheid en niet-discriminatie gewaarborgd bij de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet. 

 

 De vraag is tweeledig :  

 

 -  enerzijds, wordt de vraag gesteld of de artikelen 12 en volgende van die wet 

discriminerend zijn in zoverre ze niet voorzien in de mogelijkheid voor overzee 

tewerkgestelden om zich te verzekeren tegen het risico van een beroepsziekte. Die vraag heeft 

in werkelijkheid enkel betrekking op artikel 12, dat de basisdekking in het stelsel van de 

overzeese sociale zekerheid beperkt tot een ouderdoms- en overlevingsverzekering, een ziekte- 

en invaliditeitsverzekering en een verzekering voor geneeskundige verzorging; 

 

 -  anderzijds, is de vraag of artikel 34 van die wet discriminerend is, in zoverre het de 

temporele werking van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid beperkt, doordat 

vergoedingen moeten worden aangevraagd binnen drie jaar na het einde van de deelneming aan 

de verzekering. 

 

 B.2.1.  De Ministerraad voert aan dat de situatie van personen die zijn onderworpen aan het 

stelsel van de overzeese sociale zekerheid en die, ongeacht of ze werknemer uit de privésector, 

zelfstandige of ambtenaar zijn, vrijwillig een beroepsactiviteit uitoefenen in een van de door de 

Koning aangewezen landen, niet kan worden vergeleken met de situatie van personen die in 

België verplicht zijn aangesloten bij het algemene socialezekerheidsstelsel, dat verschilt naar 

gelang van het sociaal statuut van de verzekerde. 

 

 B.2.2.  De verschillen tussen het stelsel van de overzeese sociale zekerheid en de 

socialezekerheidsstelsels van de personen die in België zijn tewerkgesteld, zijn niet van die 

aard dat tussen het eerstgenoemde en de andere stelsels geen vergelijking mogelijk zou zijn wat 

betreft de dekking tegen beroepsziekten en de periode waarbinnen vergoedingen moeten 

worden aangevraagd. 
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 Wat de ontstentenis van dekking tegen beroepsziekten betreft 

 

 B.3.1.  De bij de wet van 17 juli 1963 ingevoerde regeling is een facultatief systeem van 

sociale zekerheid waarbij de personen die in de door de Koning aangewezen overzeese landen 

werken, zich kunnen aansluiten. 

 

 Die regeling betreft « zowel de agenten […] die hun diensten verrichten in een openbare 

sector als de werknemers tewerkgesteld door private ondernemingen bij uitvoering van een 

kontrakt van dienstverhuring of zelfs personen die een zelfstandige beroepsbedrijvigheid 

uitoefenen » (Parl. St., Kamer, 1961-1962, nr. 431/1, p. 1). 

 

 Die regeling werd uitgewerkt teneinde te « beantwoorden aan de bekommernissen van deze 

die verlangen overzees een loopbaan te ondernemen of te voltooien en wensen in hun land van 

herkomst gedekt te zijn door wettelijke bepalingen die een stelsel van sociale verzekeringen 

voorzien » (ibid.). 

 

 B.3.2.  De prestaties waarop de verzekerden aanspraak zullen kunnen maken om reden van de 

stortingen die op hun rekeningen zijn ingeschreven, worden opgevat als « prestaties die deze 

aanvullen welke de belanghebbenden kunnen bekomen in het land waar hun beroepsbedrijvigheid 

uitgeoefend wordt » (ibid.). 

 

 De parlementaire voorbereiding vermeldt nog : 

 

 « Kunnen deelnemen aan het facultatief stelsel van ouderdoms- en overleveringsverzekering, 
van de ziekengeld- en invaliditeitsverzekering en van de ziektekostenverzekering, de personen 
van Belgische nationaliteit en, onder sommige voorwaarden, de personen van vreemde 
nationaliteit die een beroepsbedrijvigheid uitoefenen, ondergeschikt of niet, buiten Belgisch 
grondgebied, in de landen door de Koning bepaald (artikel 12) » (ibid., p. 4). 
 

 « De aansluiting bij het beoogde stelsel van sociale zekerheid voorzien bij deze wet kan niet 
dwingend zijn. Zij is facultatief daar zij de soevereiniteit van die vreemde landen dient te 
eerbiedigen welke de op hun grondgebied werkende Belgen zouden kunnen verplichten aan te 
sluiten bij de in dit land in voege zijnde sociale reglementatie. Zij is aanvullend om de 
belanghebbenden toe te laten een bijkomende sociale verzekering aan te gaan in het moederland, 
indien deze van het land waar zij een beroepsactiviteit uitoefenen, hun onvoldoende garanties 
biedt of om elke andere reden (b.v. onvoordelige geldkoers) » (Parl. St., Senaat, 1962-1963, 
nr. 271, p. 3). 
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 B.4.  Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid maakt het personen die in bepaalde 

landen werken mogelijk om, los van de sociale zekerheid die door die landen zou worden geboden 

op basis van hun activiteit aldaar, te participeren in een stelsel waarbij onder bepaalde 

voorwaarden dekking wordt verleend voor bepaalde risico’s. 

 

 De wetgever heeft enkel een aanvullend stelsel van overzeese sociale zekerheid willen 

aanbieden dat - mits de vrijwillige betaling van bijdragen - dekking biedt in het raam van een 

ouderdoms- en overlevingsverzekering (hoofdstuk III van de wet van 17 juli 1963 – artikelen 20 

en volgende), een ziekte- en invaliditeitsverzekering (hoofdstuk IV – artikelen 29 en volgende) en 

een verzekering voor geneeskundige verzorging (hoofdstuk V – artikelen 42 en volgende).  

 

 Een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, de Dienst voor de Overzeese Sociale 

Zekerheid, is belast met het uitvoeren van de verzekeringen waarin de wet van 17 juli 1963 

voorziet (artikel 1). 

 

 Die Dienst is ook gemachtigd om in bepaalde gevallen aanvullende 

verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, zoals een aanvullende verzekering tegen 

arbeidsongevallen en een aanvullende verzekering voor geneeskundige verzorging (artikel 57).  

 

 B.5.  Rekening houdend met het gegeven dat het toepasselijke socialezekerheidsstelsel in 

vele gevallen wordt bepaald op basis van het recht van het land van tewerkstelling, is het in 

redelijkheid verantwoord dat de wetgever voor de categorie van personen die in het buitenland 

een beroepsactiviteit uitoefenen, niet dezelfde waarborgen van sociale zekerheid aanbiedt als 

voor de personen die in België werkzaam zijn. 

 

 De wetgever heeft in het raam van zijn beleidsvrijheid kunnen oordelen dat het niettemin 

aangewezen was een zekere basisbescherming aan te bieden, zonder zover te gaan dit uit te 

breiden tot een specifieke dekking voor beroepsziekten overeenkomstig een stelsel dat - zoals 

dat van de bij koninklijk besluit van 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de 

preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit of 

dat van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 

arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in 

de overheidssector - wordt gekenmerkt door, onder meer, forfaitaire vergoedingen en een 

specifieke bewijsregeling wat betreft het verband tussen het beroepsrisico en de ziekte.  
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 B.6.  Het was de bedoeling van de wetgever om enkel een basisbescherming aan te bieden 

naast het eventuele socialezekerheidsstelsel van het land waar de beroepsactiviteit wordt 

uitgeoefend. In het socialezekerheidsstelsel van de werknemers of dat van het 

overheidspersoneel, dragen alle aangeslotenen verplicht bij tot de dekking tegen alle risico’s 

met inbegrip van de beroepsziekten. Daarentegen kunnen de betrokkenen kiezen om zich al 

dan niet aan te sluiten bij het stelsel van de overzeese sociale zekerheid; bij aansluiting is hun 

bijdrage enkel bestemd voor de drie risico’s waarvoor dat stelsel een basisdekking biedt. 

 

 Overigens kan, zoals de verwijzende rechter trouwens heeft opgemerkt, het slachtoffer van 

een beroepsziekte dat deelneemt aan  het stelsel van de overzeese sociale zekerheid, in geval 

van een arbeidsongeschiktheid - ongeacht of daaraan een beroepsziekte of een andere ziekte 

ten grondslag ligt - wel een beroep doen op de dekking in het raam van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering (artikel 29, § 2, van de wet van 17 juli 1963). 

 

 B.7.  De ontstentenis van een specifiek vergoedingsstelsel tegen beroepsziekten in het 

stelsel van de overzeese sociale zekerheid is derhalve niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet. 

 

 

 Wat betreft de termijn waarbinnen vergoeding dient te worden aangevraagd 

 

 B.8.  In een tweede onderdeel van de prejudiciële vraag wordt het Hof ondervraagd over de 

bestaanbaarheid van artikel 34 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale 

zekerheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre dat artikel voorschrijft dat de 

verzekerde zijn aanvraag op straffe van uitsluiting bij de Dienst voor de Overzeese Sociale 

Zekerheid moet indienen « binnen drie jaar na het ophouden van de deelneming aan de 

verzekering ». 

 

 Volgens de bewoordingen van de prejudiciële vraag moet dat voorschrift worden 

beoordeeld « in vergelijking met het algemeen sociaal zekerheidsstelsel dat […] geen 

specifieke verval- of verjaringstermijn kent ». 
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 B.9.  Nog los van de vaststelling dat er diverse stelsels van sociale zekerheid bestaan voor 

bijvoorbeeld de werknemers uit de privésector, het personeel van de openbare sector, of de 

zelfstandigen, volgt uit het gegeven dat geen specifieke verval- of verjaringstermijn geldt voor 

de aanvragen tot vergoeding in één of meer van die stelsels nog niet dat het zonder 

verantwoording is om wel in een specifieke termijn te voorzien in het stelsel van de overzeese 

sociale zekerheid. 

 

 Het is niet onredelijk om, in een beperkt vergoedingsstelsel dat in beginsel afhankelijk is 

van de vrijwillige bijdragen van de verzekerden, de Dienst voor de Overzeese Sociale 

Zekerheid niet alsnog te belasten met aanvragen van personen die sedert enige tijd niet meer 

deelnemen aan dat facultatieve stelsel. In dit opzicht is een termijn van drie jaar niet onredelijk. 

 

 Overigens bepaalt het tweede lid van artikel 34 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de 

overzeese sociale zekerheid dat de arbeidsrechtbank de aanvragen die na het verstrijken van die 

termijn zijn ingediend, ontvankelijk kan verklaren indien het niet tijdig indienen niet aan de 

verzekerde te wijten is. 

 

 In de parlementaire voorbereiding is die bepaling nader toegelicht als volgt : 

 
 « Het artikel 34 voorziet dat, op straffe van uitsluiting, de verzekerde zijn aanvraag moet 
indienen binnen drie jaar na het ophouden van de deelneming aan de verzekering; de 
Invaliditeitsraad [sinds de invoering van het Gerechtelijk Wetboek de arbeidsrechtbank] mag 
evenwel een aanvraag ontvankelijk verklaren welke ingediend werd na het verstrijken van deze 
termijn wanneer deze vertraging voortvloeit uit een geval van overmacht. Deze uitzondering 
bedoelt namelijk de toestand van de verzekerde die aangetast zou zijn door een ziekte met 
langzame ontwikkeling waarvan de tekens zich slechts zouden veropenbaren na het verstrijken 
van de termijn van drie jaar » (Parl. St., Kamer, 1961-1962, nr. 431/1, p. 8) ». 
 

 De aanvraag kan dus ook na het verstrijken van de in artikel 34 bedoelde termijn in 

overweging worden genomen indien de betrokkene later arbeidsongeschikt wordt wegens een 

ziekte die werd opgelopen tijdens de periode waarin hij deelnam aan het stelsel van de 

overzeese sociale zekerheid. 

 

 B.10.  Artikel 34 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid is 

derhalve niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 12 en 34 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale 

zekerheid schenden niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, noch in zoverre ze voor 

overzee tewerkgestelden geen specifieke dekking aanbieden tegen beroepsziekten, noch in 

zoverre een aanvraag voor vergoedingen in beginsel moet worden ingediend binnen drie jaar 

na het einde van de deelneming aan het stelsel van de overzeese sociale zekerheid. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4850 

 
 

Arrest nr. 135/2010 
van 9 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 

2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen, ingesteld door de 

vzw « fédération des Maisons de Repos privées de Belgique (MR-MRS) ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter 

M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 januari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 januari 2010, heeft de vzw « fédération 
des Maisons de Repos privées de Belgique (MR-MRS) », met zetel te 1080 Brussel, 
Vrijheidslaan 80, beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van het Waalse Gewest van 
30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen (bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2009). 
 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een 
memorie van antwoord ingediend en de Waalse Regering heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 
 Op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. L. Couchard loco Mr. L. Misson en Mr. A. Kettels, advocaten bij de balie te Luik, 
voor de verzoekende partij; 
 
 .  Mr. X. Close, tevens loco Mr. D. Pire, advocaten bij de balie te Luik, voor de Waalse 
Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.1.1.  De verzoekende partij, die een federatie van private rustoorden in België is, leidt het eerste middel, 
dat op het gehele decreet betrekking heeft, af uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van 
het beginsel van vrijheid van handel en nijverheid, van de artikelen 20 en 78 van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag (thans de 
artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU), van de 
richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 « betreffende diensten op 
de interne markt » en van het algemene grondwettelijke beginsel van de scheiding der machten. 
 
 A.1.2.  De verzoekende partij is van mening dat de memorie van toelichting bij het decreet het niet 
mogelijk maakt om duidelijk te bepalen of het decreet al dan niet binnen de werkingssfeer van de voormelde 
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richtlijn valt. De decreetgever heeft immers geoordeeld dat bepaalde in het decreet bedoelde diensten binnen de 
werkingssfeer van de richtlijn vielen, terwijl andere de in artikel 2, lid 2, onder f), van de richtlijn bedoelde 
vrijstelling, met betrekking tot « diensten van de gezondheidszorg, al dan niet verleend door 
gezondheidszorgfaciliteiten en ongeacht de wijze waarop zij op nationaal niveau zijn georganiseerd en worden 
gefinancierd en ongeacht de vraag of de diensten openbaar of particulier van aard zijn », konden genieten. 
 
 Volgens de verzoekende partij voeren de auteurs van het bestreden decreet aan dat de uitsluiting alle 
beoogde inrichtingen ten goede komt, en dus dat de richtlijn op geen enkele activiteit van alle inrichtingen voor 
bejaarde personen van toepassing is. Die houding van de gewestwetgever zou in tegenspraak zijn met het advies 
van de afdeling wetgeving van de Raad van State, die heeft geoordeeld dat een analyse per geval, naar gelang 
van het beoogde soort van inrichting, noodzakelijk was om de toepassing van de richtlijn te bepalen. Bij het 
decreet zou dus een unieke regeling zijn ingevoerd, waarbij de toepassing van de richtlijn wordt uitgesloten, 
terwijl duidelijk niet alle inrichtingen voor bejaarde personen de in artikel 2, lid 2, onder f), van de richtlijn 
bedoelde uitsluiting kunnen genieten. De verzoekende partij zet uiteen dat de Dienstenrichtlijn op zijn minst 
moet worden beschouwd als zijnde van toepassing op de inrichtingen die niet onder het begrip 
« gezondheidszorg » vallen en dat de decreetgever, door te beslissen om aan te nemen dat de aldus gecreëerde 
unieke regeling, in haar geheel en met uitzondering van de serviceresidenties en de centra voor opvang (waarvan 
de verzoekende partij erkent dat zij aan de richtlijn zijn onderworpen), niet aan de vereisten van de richtlijn was 
onderworpen, die richtlijn schond. De verzoekende partij is van oordeel dat het decreet, waarin wordt gekozen 
voor een unieke regeling die op alle inrichtingen voor bejaarde personen van toepassing is, inrichtingen die 
gezondheidszorg aanbieden, zoals die bedoeld in artikel 2, lid 2, onder f), van de richtlijn, en inrichtingen die 
niet tot die categorie behoren, op identieke en discriminerende wijze zou behandelen. Die identieke behandeling 
zou niet worden verantwoord in de parlementaire voorbereiding. 
 
 A.2.1.  De Waalse Regering is in de eerste plaats van oordeel dat het middel onontvankelijk is in zoverre 
het is afgeleid uit de schending van de artikelen 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen en van het beginsel van de scheiding der machten, al dan niet in samenhang gelezen 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De verzoekende partij legt immers niet uit in welk opzicht die 
bepalingen en dat beginsel zouden zijn geschonden. 
 
 A.2.2.  Wat de toepassing van de richtlijn 2006/123/EG betreft, bevat de memorie van toelichting bij het 
decreet een omstandige uiteenzetting over het standpunt van de Waalse decreetgever. De rustoorden, de rust- en 
verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra en het kortstondig verblijf worden van de werkingssfeer van de 
richtlijn uitgesloten, terwijl de andere in het decreet bedoelde inrichtingen binnen die werkingssfeer vallen. De 
Waalse Regering verduidelijkt evenwel dat de in artikel 2, lid 2, onder j), van de richtlijn bedoelde uitsluiting 
enkel betrekking heeft op bepaalde sociale diensten die worden verleend door « de staat » of door 
« dienstverrichters die hiervoor een opdracht hebben of een mandaat gekregen van de staat » of nog door 
« liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de staat zijn erkend ». 
 
 Bij wijze van voorbeeld kunnen de rustoorden, ongeacht of zij door de openbare of de privésector worden 
beheerd, als « sociale diensten betreffende […] ondersteuning van […] personen » worden aangemerkt. De 
activiteit van de rustoorden voldoet aan een van de in artikel 2, lid 2, onder j), van de richtlijn bedoelde 
voorwaarden. 
 
 De toepassing van dat artikel hangt evenwel af van het nagaan van andere voorwaarden, waaronder het feit 
of de dienst wordt verleend « door de staat, door dienstverrichters die hiervoor een opdracht hebben of een 
mandaat gekregen van de staat, of door liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de staat zijn erkend ». 
 
 De rustoorden die worden beheerd door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) of 
een intercommunale vereniging (« de staat » in de zin van de richtlijn), zijn dus uitgesloten van de werkingssfeer 
van de richtlijn krachtens artikel 2, lid 2, onder j), ervan. Daarentegen genieten de rustoorden van de 
commerciële privésector die uitsluiting niet, aangezien zij geen « mandaat [hebben] gekregen » van de Staat in 
de zin van de richtlijn. 
 
 Het is dus niet mogelijk te beweren dat de rustoorden, als activiteitensector, zijn uitgesloten van de 
werkingssfeer van de richtlijn krachtens artikel 2, lid 2, onder j). Niet alle rustoorden voldoen aan de 
voorwaarden van dat artikel. Daarentegen moet worden aangenomen dat de rustoorden, ongeacht of zij tot de 
openbare sector, de verenigingssector of de privésector behoren, van de werkingssfeer van de richtlijn zijn 
uitgesloten met toepassing van artikel 2, lid 2, onder f), van de richtlijn, dat betrekking heeft op « diensten van 
de gezondheidszorg, al dan niet verleend door gezondheidszorgfaciliteiten en ongeacht de wijze waarop zij op 
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nationaal niveau zijn georganiseerd en worden gefinancierd en ongeacht de vraag of de diensten openbaar of 
particulier van aard zijn ». Ten slotte, zo voert de Waalse Regering aan, wordt bij het decreet geenszins een 
unieke regeling gecreëerd die op alle inrichtingen van toepassing is, behalve - algemeen - wat betreft de 
procedure tot toekenning, intrekking of opschorting van de werkingsvergunning of wat betreft de controle van 
die inrichtingen. 
 
 A.3.  In haar memorie van antwoord voert de verzoekende partij aan dat de voorzieningen van de 
commerciële privésector, in tegenstelling tot wat de Waalse Regering beweert, niet buiten de werking van de 
richtlijn kunnen vallen op grond van artikel 2, lid 2, onder f), ervan. Die richtlijn moet immers restrictief worden 
geïnterpreteerd. Door de « diensten van de gezondheidszorg » te beogen, beoogt zij niet de in een rustoord 
verleende diensten die niet allemaal diensten van de gezondheidszorg in de zin van de Dienstenrichtlijn zijn. 
Voor het overige en bovenal dient, zoals de Raad van State in zijn advies L. 45.609 AG van 3 februari 2009 
(over het voorontwerp van het bestreden decreet) in herinnering heeft gebracht, indien zou moeten worden 
aangenomen dat bepaalde diensten waarop het bestreden decreet betrekking heeft, niet binnen de werkingssfeer 
van de Dienstenrichtlijn vallen, evenwel ervan te worden uitgegaan dat die diensten op zijn minst worden 
beschermd door het vrij verrichten van diensten en de vrijheid van vestiging (artikelen 49 en 56 van het VWEU). 
 
 A.4.  In hetzelfde middel is de verzoekende partij van oordeel dat de vereiste dwingende reden van 
algemeen belang om uitzonderingen op de artikelen 49 en 56 van het VWEU te verantwoorden, ontbreekt. 
 
 Zij erkent dat de volksgezondheid lijkt te kunnen worden beschouwd als een dwingende reden van 
algemeen belang die beperkingen op die artikelen kan verantwoorden, maar merkt op dat de in het kader van de 
regeling van het beginselakkoord naar voren gebrachte doelstellingen, namelijk de wil om aan te sluiten bij een 
gediversifieerd aanbod, de inachtneming van de duurzame ontwikkeling, de integratie in het maatschappelijk 
leven en de evenwichtige verdeling van de inrichtingen op het grondgebied, geen redenen inzake 
volksgezondheid zijn. Zij voegt daaraan toe dat de doelstellingen inzake het behoud van een systeem van 
nabijheid en van leefbaarheid van de sociale zekerheid dwingende redenen van algemeen belang zouden kunnen 
vormen, maar dat die redenen enkel gelden voor de in de programmering bedoelde inrichtingen, en dus niet alle 
bij het decreet opgelegde beperkingen, en met name het ingevoerde vergunningssysteem, kunnen verantwoorden. 
 
 Zelfs voor de aan de programmering onderworpen inrichtingen zouden de door de auteurs van het bestreden 
decreet beschreven doelstellingen enkel relevant zijn indien het aspect « zorg en farmaceutica » van de door de 
sociale zekerheid ten laste genomen inrichtingen in overweging wordt genomen. De hoofddoelstelling van het 
decreet heeft evenwel geen betrekking op het aspect « zorg » maar wel op het aspect « huisvesting ». 
 
 A.5.  De Waalse Regering weerlegt dat betoog door in de eerste plaats eraan te herinneren dat de essentiële 
beginselen van de programmering van de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen, het kortstondig verblijf en 
de dagverzorgingscentra voortvloeien uit de protocolakkoorden die onder bescherming van de federale overheid 
zijn gesloten. Die protocolakkoorden, die regelmatig worden herzien, beperken het aantal bedden die in die 
inrichtingen kunnen worden opengesteld, volgens de betrokken deelentiteit. 
 
 De dwingende reden van algemeen belang die het beginsel van de programmering en het bestaan van die 
protocollen verantwoordt, is de bescherming van de « volksgezondheid », en meer bepaald het behoud van het 
financiële evenwicht van het socialezekerheidssysteem. 
 
 De doelstelling van het Gewest bestaat erin de beperking te beheren die uit de federale programmering 
voortvloeit, door ervoor te zorgen dat de bejaarde personen, ongeacht hun verblijfplaats en ongeacht hun 
inkomen, een adequaat dienstenaanbod op het gehele grondgebied kunnen genieten. De dwingende reden van 
algemeen belang is hier niet de leefbaarheid van het socialezekerheidssysteem (die doelstelling wordt 
verwezenlijkt door de - federale - beperking van het aantal bedden), maar wordt afgeleid uit de wil van het 
Waalse Gewest, overeenkomstig artikel 23 van de Grondwet, om aan de bejaarde personen een gelijke toegang 
te verlenen tot de hulpverlening die hun wordt voorbehouden, ongeacht hun inkomen en ongeacht hun 
verblijfplaats. 
 
 Het gaat daarbij om een redelijke keuze, die op een dwingende reden van algemeen belang is gebaseerd, en 
die geen kennelijke beoordelingsfout uitmaakt. Het Grondwettelijk Hof heeft dat overigens reeds aangenomen in 
zijn arrest nr. 188/2005 van 14 december 2005. 
 
 De Waalse Regering voegt daaraan toe dat de verzoekende partij een te restrictieve opvatting heeft over wat 
de in een rustoord verstrekte gezondheidszorg inhoudt. De verstrekkingen waarvoor het Rijksinstituut voor 
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Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) een tegemoetkoming verleent, omvatten de zorgen die de bedoelde 
instellingen verstrekken aan bejaarde personen, die soms in slechte gezondheid verkeren, en vaak hun 
zelfredzaamheid hebben verloren. Aldus worden met name « de bijstand in de handelingen van het dagelijks 
leven en elke handeling tot reactivatie en sociale reïntegratie, inclusief de ergotherapie » beoogd. 
 
 A.6.  De verzoekende partij is van oordeel dat het bij het decreet ingevoerde vergunningssysteem en de 
regeling waarbij een beperking van het aantal bedden wordt gecombineerd met een verplichting om 
beginselakkoorden en werkingsvergunningen voor de inrichting te verkrijgen, afbreuk doen aan de bij de 
artikelen 49 en 56 van het VWEU gewaarborgde vrijheden en niet zijn verantwoord in het kader van de 
uitzonderingen die bij die artikelen worden toegestaan. 
 
 A.7.  Ten slotte voert de verzoekende partij aan dat het in het decreet bedoelde vergunningssysteem 
onevenredig zou zijn en dat andere minder beperkende systemen zouden kunnen worden ingevoerd. 
 
 A.8.  De Waalse Regering is van oordeel dat dat deel van het middel onontvankelijk is aangezien niet wordt 
verduidelijkt welk artikel van de Europese richtlijn zou zijn geschonden. Voor het overige werd het behoud van 
een vergunningssysteem in de memorie van toelichting bij het decreet verantwoord door het feit dat het aan het 
bestuur de mogelijkheid biedt om zich te vergewissen van de naleving van de normen inzake veiligheid, hygiëne 
en begeleiding vóór de aanvang van de activiteit. De in het decreet bedoelde inrichtingen moeten immers 
bejaarde personen opvangen, van wie er velen afhankelijk, zwak of niet langer zelfredzaam zijn. Die personen 
zijn minder in staat om te klagen en zich te verweren tegen misbruiken of onregelmatigheden. Een controle a 
posteriori van de bestaande inrichtingen is weliswaar nuttig, en zelfs onontbeerlijk, maar zal niet kunnen 
verhinderen dat inrichtingen worden geopend die de reglementering overtreden, ten aanzien waarvan het later 
moeilijk zou zijn om de aanpassing aan de normen of zelfs de sluiting ervan te verkrijgen. 
 
 
 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.9.  Het tweede middel, dat eveneens op het gehele decreet betrekking heeft, is afgeleid uit de schending 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van de artikelen 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen, al dan niet in samenhang gelezen met de scheiding der machten. 
 
 Volgens de verzoekende partij zou het decreet zich ertoe hebben beperkt algemene doelstellingen te 
formuleren, waarbij de volledige bevoegdheid met betrekking tot de programmering in handen van de 
uitvoerende macht wordt gelegd. Een dergelijke delegatie zou buitensporig zijn. 
 
 A.10.  De Waalse Regering wijst in de eerste plaats erop dat het systeem van programmering enkel bij de 
artikelen 6 tot 8 van het decreet en niet bij het decreet in zijn geheel ervan wordt geregeld. Vervolgens voert zij 
aan dat de verzoekende partij niet uitlegt in welk opzicht het optreden van een democratisch verkozen 
vergadering bij het decreet zou zijn ontzegd aan een categorie van personen. Zij voegt daaraan toe dat het decreet 
wel degelijk de essentiële aspecten van de programmering vastlegt. Dat geldt voor de verdeling van de bedden of 
plaatsen tussen de drie sectoren. Dat geldt eveneens met betrekking tot het aantal beschikbare bedden of 
plaatsen, dat in de drie decreten van 12 juli 2007 is vastgelegd. 
 
 Bovendien machtigt het decreet de Regering om welomschreven aspecten van de programmering te 
regelen. 
 
 
 Wat het derde middel betreft 
 
 A.11.  Het derde middel beoogt de artikelen 6, § 2, 4°, § 3, 3°, en § 4, 3°, en 7 tot 21 van het decreet. Het is 
afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van het beginsel van vrijheid van handel 
en nijverheid, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 49 en 56 van het VWEU. Het is eveneens 
afgeleid uit de schending van de richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 en van de « artikelen die de vrije 
mededinging verankeren ». 
 
 De verzoekende partij betwist het percentage van bedden die, bij artikel 6 van het decreet, aan de 
inrichtingen van de commerciële sector worden toegekend. Zij toetst die beperking aan het doel van die 
programmering, dat erin zou bestaan het financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en het 
thuishouden van bejaarde personen te bevorderen en, specifieker met betrekking tot de verdeling tussen de drie 
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sectoren, de vrije keuze van de bejaarde persoon en een voor iedereen betaalbare prijsstructuur te waarborgen. 
Die beperking zou de normale mededinging verhinderen om de ontwikkeling van de openbare sector en de non-
profitsector ten nadele van de commerciële privésector te bevorderen. 
 
 De verzoekende partij verwijt de gewestwetgever in hoofdzaak dat hij niet aantoont dat dat systeem een 
gediversifieerd aanbod van diensten van goede kwaliteit tegen redelijke prijzen beter zou kunnen waarborgen, 
noch dat het door de inrichtingen van de commerciële sector nagestreefde winstoogmerk onbestaanbaar zou zijn 
met het aanbod van kwalitatieve dienstverlening. 
 
 De verzoekende partij besluit dat de relevantie van het feit dat dat systeem erin bestaat de ontwikkeling van 
de betrokken commerciële private inrichtingen daadwerkelijk tegen te houden, dus ontbreekt ten opzichte van 
het vermeende nagestreefde doel. 
 
 Aangezien het aandeel van de commerciële sector, volgens de verzoekende partij, momenteel groter is dan 
dat waarin het decreet voorziet, zou dat decreet tot gevolg hebben dat inrichtingen van de commerciële 
privésector ertoe worden gedwongen hun capaciteit in te perken, en zelfs de deuren te sluiten, waardoor op 
aanzienlijke wijze afbreuk wordt gedaan aan fundamentele waarborgen van die markt. 
 
 A.12.  De Waalse Regering voert in de eerste plaats aan dat het middel enkel betrekking heeft op artikel 6, 
§ 2, 4°, § 3, 3°, en § 4, 3°, van het decreet, met uitsluiting van de andere bepalingen. Het middel is daarenboven 
onontvankelijk in zoverre het is afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met de richtlijn 2006/123/EG. 
 
 Die richtlijn is, enerzijds, niet van toepassing op de in de programmering bedoelde inrichtingen, aangezien 
die inrichtingen de in artikel 2, lid 2, onder f), van die richtlijn bedoelde vrijstelling genieten. Anderzijds geeft de 
verzoekende partij in haar middel niet aan welk artikel of welke artikelen van de richtlijn door het bestreden 
decreet zouden zijn geschonden, zodat het middel onduidelijk is wat die schending betreft. 
 
 Met betrekking tot de bij het decreet doorgevoerde verdeling van de beschikbare bedden waarbij het 
aandeel van de commerciële privésector wordt beperkt tot 50 pct. van het totale aantal in elk arrondissement, 
brengt de Waalse Regering, verwijzend naar de memorie van toelichting, in herinnering dat de decreetgever 
redelijkerwijs vermocht te oordelen dat hij, door bepaalde bedden van de programmering voor te behouden aan 
de openbare sector (met andere woorden voornamelijk aan de OCMW’s) en aan de voorzieningen die geen 
winstoogmerk nastreven, de mogelijkheid zou verzekeren van een gelijke toegang tot dat soort van diensten voor 
iedereen. Zodoende heeft hij niet op buitensporige wijze afbreuk gedaan aan de vrijheid van handel en 
nijverheid, aan het vrij verrichten van diensten en aan de vrijheid van vestiging. Dat is overigens wat het 
Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 188/2005 van 14 december 2005 (overweging B.6.4) heeft geoordeeld. 
 
 
 Wat het vierde middel betreft 
 
 A.13.  Het vierde middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 6 en 8 van het decreet, van de 
artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet en van de artikelen 20 en 78 van de voormelde bijzondere wet van 
8 augustus 1980, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 105 en 108 van de Grondwet. Het is 
eveneens afgeleid uit de schending van het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, van de artikelen 49 
en 56 van het VWEU en van de richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006. 
 
 De verzoekende partij is van mening dat de parlementaire voorbereiding het niet mogelijk maakt te 
ontwaren waarom de in de artikelen 6 en 8 van het bestreden decreet bedoelde inrichtingen, meer dan de andere, 
zwaar op de financiën van de sociale zekerheid zouden kunnen drukken. In elk geval zouden de uit de 
programmering afgeleide maatregelen (noodzaak van een beginselakkoord) onevenredig zijn ten aanzien van het 
nagestreefde doel. 
 
 De verzoekende partij erkent dat het doel van de programmering, namelijk het vrijwaren van de 
leefbaarheid van het socialezekerheidssysteem, legitiem is, maar voegt eraan toe dat redelijkerwijs vragen 
kunnen rijzen over de relevantie van dat doel ten aanzien van het onderwerp van het bestreden decreet dat 
voornamelijk op de problematiek van de « huisvesting » is gericht. De relevantie van de reden zou dan ook 
kunnen worden betwist, en de genomen maatregelen zouden onevenredig zijn ten aanzien van het nagestreefde 
doel, enerzijds, en ten aanzien van de inbreuk op de in het middel vermelde vrijheden, anderzijds. 
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 De maatregel zou in strijd met artikel 23 van de Grondwet kunnen blijken, aangezien aan bepaalde bejaarde 
personen een bed zou kunnen worden ontzegd wegens de programmering. De gevolgen van de in het geding 
zijnde maatregel zouden dan volledig tegengesteld zijn aan een van de belangrijkste doelstellingen van het 
bestreden decreet, namelijk het aanbieden van een dienstverlening in hun nabijheid. 
 
 A.14.  De Waalse Regering voert aan dat de memorie van toelichting erg volledig is over datgene wat de in 
de programmering bedoelde inrichtingen onderscheidt van de andere : het zijn die welke worden beoogd in de 
protocolakkoorden die zijn gesloten met de federale Staat waarvan de verleende verstrekkingen aanleiding geven 
tot de tegemoetkoming van het Riziv. 
 
 A.15.  In haar memorie van antwoord brengt de verzoekende partij in herinnering dat die protocollen geen 
enkele juridische draagwijdte hebben, hetgeen zij in het achtste middel probeert aan te tonen. 
 
 
 Wat het vijfde middel betreft 
 
 A.16.  Het vijfde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 12, § 2, van het bestreden decreet, van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, al dan niet in 
samenhang gelezen met de artikelen 49 en 56 van het VWEU, met de richtlijn 2006/123/EG van 12 december 
2006 en met de artikelen 87 tot 89 van het EG-Verdrag (thans de artikelen 107 tot 109 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). 
 
 Volgens de verzoekende partij zou artikel 12, § 2, van het decreet, dat het toekennen van subsidies aan 
publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, en niet aan 
commerciële private inrichtingen, mogelijk maakt, discriminerend zijn. De verzoekende partij is bovendien van 
mening dat die bepaling een verboden staatssteun zou uitmaken, die de normale mededinging zou vervalsen. 
 
 A.17.  Volgens de Waalse Regering is het bij dat artikel teweeggebrachte verschil in behandeling gebaseerd 
op het feit dat de centra voor opvang van de openbare en de verenigingssector geen winstoogmerk nastreven, en 
de toegang van minder gegoede personen tot de dag-, avond- en nachtverzorgingscentra dus kunnen bevorderen. 
 
 Wat betreft het gebruik dat de Regering van die subsidiemogelijkheid maakt of zal maken, moet opnieuw 
worden verwezen naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, volgens welke, « wanneer een wetgever een 
machtiging verleent, dient te worden aangenomen, behoudens aanwijzingen in tegenovergestelde zin, dat hij de 
gemachtigde enkel de bevoegdheid verleent om die machtiging aan te wenden in overeenstemming met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet » (arrest nr. 132/2008 van 1 september 2008, overweging B.3.3; zie 
eveneens de arresten nrs. 101/2007 van 12 juli 2007, overweging B.5.2, en 193/2006 van 5 december 2006, 
overweging B.28.5). 
 
 A.18.  In haar memorie van antwoord voert de verzoekende partij aan dat de artikelen 107 tot 109 van het 
VWEU ertoe strekken te verzekeren dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst. De in het 
middel bedoelde bepalingen, in zoverre zij iedere mogelijkheid van overheidssubsidie voor de bedoelde 
inrichtingen van de commerciële sector uitsluiten, zouden evenwel, zonder enige verantwoording, dezelfde 
inrichtingen van de openbare en de verenigingssector onmiskenbaar bevoordelen. 
 
 
 Wat het zesde middel betreft 
 
 A.19.  Het zesde middel is afgeleid uit de schending, door artikel 10, § 2, (lees : § 1, tweede lid, 7° en 10°,) 
van het decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van het beginsel van de vrijheid van handel en 
nijverheid, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 49 en 56 van het VWEU, met de 
richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 en met de artikelen 107 tot 109 van het VWEU. 
 
 De verzoekende partij voert aan dat de Regering, volgens die bepaling, specifieke werkingsnormen kan 
opleggen wat betreft het « levensproject » van de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen, wat een grote 
beoordelingsbevoegdheid aan de Regering laat. Bovendien kan de Regering voorwaarden opleggen wat betreft 
« de voorwaarden van de samenwerking met één of meerdere coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp, 
desgevallend, met een rust- en verzorgingstehuis of met de vereniging inzake palliatieve zorgen die het 
betrokken geografisch gebied dekt, als het rustoord niet over rust- en verzorgingsbedden beschikt ». 
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 In de memorie van toelichting bij het decreet zou geen enkele verantwoording voor die twee bepalingen 
worden geboden, zodat dat verschil in behandeling niet als verantwoord kan worden beschouwd, net zomin als 
de aanvullende beperking die het uitmaakt als bestaanbaar met de in het middel aangevoerde bepalingen en 
algemene beginselen kan worden beschouwd. 
 
 A.20.  Dat middel, zo antwoordt de Waalse Regering, is onontvankelijk in zoverre het op de 
richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 is gebaseerd. 
 
 In tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, zo vervolgt de Waalse Regering, is de memorie van 
toelichting erg duidelijk over de juridische verantwoording van die bepaling. In het bijzonder worden daarin de 
drie voorwaarden gepreciseerd die ten aanzien van de uit de artikelen 49 en 56 van het VWEU afgeleide 
beginselen zijn overwogen (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 971-1, p. 9). De memorie van toelichting 
is even duidelijk met betrekking tot de opgelegde samenwerking met een coördinatiecentrum en omvat een 
volledige juridische verantwoording (ibid., p. 10). 
 
 A.21.  In haar memorie van antwoord erkent de verzoekende partij dat in de memorie van toelichting wel 
degelijk verantwoordingen met betrekking tot de bij het bestreden artikel 10, § 1, vereiste aanvullende 
voorwaarden worden vermeld. Nochtans, zo meent zij, volstaat het louter nastreven van een dwingende reden 
van algemeen belang zoals de volksgezondheid niet om een beperking van de vrijheid van vestiging bestaanbaar 
te maken met de Europese vereisten. Ook de toepassing ervan moet geschikt zijn om het doel dat daarmee wordt 
nagestreefd te waarborgen en zij mag niet verder gaan dan wat noodzakelijk is om dat doel te verwezenlijken 
- hetgeen een controle van de relevantie, de noodzakelijkheid en de evenredigheid van de betrokken beperkingen 
vereist. Ook al lijkt het nagestreefde doel legitiem, toch valt te dezen moeilijk in te zien in welk opzicht de 
totstandkoming van een levensproject daadwerkelijk aan die dwingende doelstelling van algemeen belang zal 
tegemoetkomen, aangezien het bekend is, en dat wordt in de memorie van toelichting trouwens uiteengezet, dat 
geen enkele werkingsvergunning ooit op die basis zal worden geweigerd. 
 
 Wat de door een coördinatiecentrum opgelegde samenwerking betreft, wordt in de memorie van toelichting 
vermeld dat het verklaarde doel van die maatregel erin bestaat « de verschillende inrichtingen voor bejaarde 
personen te integreren in het door het Waalse Gewest opgerichte zorg- en hulpverleningsnetwerk teneinde de 
continuïteit van de aan bejaarde personen verstrekte hulpverlening en zorgen te verzekeren ». 
 
 De verzoekende partij gedraagt zich naar de wijsheid van het Hof wat betreft de legitimiteit van de naar 
voren gebrachte verantwoording. 
 
 Daarentegen wenst zij met nadruk te wijzen op het totale gebrek aan evenredigheid van de maatregel. 
 
 Ongeacht of het immers om de vereiste met betrekking tot het levensproject of met betrekking tot de 
samenwerking met de coördinatiecentra gaat, werd in het decreet ervoor gekozen om die vereisten op te leggen 
als voorafgaande voorwaarden voor het verkrijgen van een werkingsvergunning en dus voor de uitoefening van 
de betrokken activiteiten. 
 
 De doelstellingen die worden beoogd met zowel de vereiste om een levensproject op te zetten als de 
vereiste om synergieën met de coördinatiecentra aan te gaan - namelijk doelstellingen die gericht zijn op de 
kwaliteit van de aangeboden diensten -, maken een voorafgaande controle van die vereisten echter geenszins 
noodzakelijk. 
 
 
 Wat het zevende middel betreft 
 
 A.22.  Het zevende middel is afgeleid uit de schending, door artikel 9, § 1, vijfde en zesde lid, van het 
decreet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, al 
dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 49 en 56 van het VWEU en met de voormelde 
richtlijn 2006/123/EG. Er wordt de bedoelde bepalingen verweten dat ze voorzien in het afgeven van een 
eenmalige vergunning « voor de bedden van rustoorden, van rust- en verzorgingstehuizen en voor een 
kortstondig verblijf in eenzelfde inrichting » en « voor de plaatsen in een centrum voor dag- en/of avond- en/of 
nachtopvang en in een dagverzorgingscentrum van eenzelfde inrichting ». 
 
 A.23.  De Waalse Regering is in de eerste plaats van mening dat het middel onontvankelijk is daar het niet 
duidelijk is. Zij kan enkel stellen dat het Waalse Gewest geen kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt door te 
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voorzien in een eenmalige administratieve behandeling van de aanvraag die door een beheerder van een 
inrichting voor bejaarde personen is ingediend, met betrekking tot een inrichting die anders gekwalificeerde 
bedden omvat. 
 
 Dat is overigens in overeenstemming met de doelstelling inzake vereenvoudiging die bij de in het middel 
bedoelde Europese richtlijn is opgelegd. 
 
 Voor het overige valt moeilijk in te zien in welk opzicht het vergemakkelijken van het administratieve 
traject van de voorzieningen die anders gekwalificeerde bedden omvatten, door het hun mogelijk te maken één 
dossier in te dienen om één vergunning te verkrijgen, de eenvoudigere voorzieningen die hetzelfde 
administratieve traject afleggen, zou discrimineren. 
 
 A.24.  De verzoekende partij antwoordt dat die bepaling, die in werkelijkheid ertoe strekt de grote 
voorzieningen te bevoordelen, een risico zou kunnen inhouden dat de kleinste voorzieningen die minder 
middelen hebben, verdwijnen. 
 
 
 Wat het achtste middel betreft 
 
 A.25.  Het achtste middel is afgeleid uit de schending, door artikel 6 van het decreet, van de artikelen 39, 
128 en 138 van de Grondwet, en van artikel 5, § 1, I, 1°, c) en d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, alsmede uit de onbevoegdheid van de auteur van de akte. 
 
 In een eerste onderdeel is de verzoekende partij van mening dat artikel 6 van het decreet de 
bevoegdheidverdelende regels schendt, aangezien de aangelegenheid van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
een exclusieve bevoegdheid van de federale overheid is. 
 
 In een tweede onderdeel verwijst de verzoekende partij naar het advies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State. Zij doet gelden dat de verschillende samenwerkingsakkoorden inzake programmering niet in 
werking zijn getreden, aangezien de federale wetgever ze niet heeft goedgekeurd. De verzoekende partij verwijst 
eveneens naar arresten van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij individuele 
beslissingen die op grond van niet bij decreet goedgekeurde samenwerkingsakkoorden zijn genomen, nietig zijn 
verklaard. 
 
 Vervolgens betwist de verzoekende partij de redenering van de Raad van State, na ze te hebben 
goedgekeurd, om tot de conclusie te komen dat het Waalse Gewest een programmering enkel zou kunnen 
toepassen indien de federale normen op rechtsgeldige wijze zijn aangenomen en indien de bevoegdheid van de 
tegenpartij in dat kader strikt is uitgeoefend. 
 
 Met betrekking tot de goedkeuring door de wetgever van de protocolakkoorden bekritiseert de verzoekende 
partij het feit dat geen enkel element in de parlementaire voorbereiding het mogelijk maakt aan te tonen dat de 
situatie zou zijn geëvolueerd sedert de recente arresten die door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State zijn gewezen. Met betrekking tot de problematiek van de inachtneming van de respectieve bevoegdheden 
postuleert de verzoekende partij dat de bij artikel 6 van het decreet vastgestelde programmeringsregels 
basisregels inzake programmering zijn en, bijgevolg, tot de exclusieve bevoegdheid van de federale wetgever 
behoren. 
 
 A.26.  De Waalse Regering voert aan dat de aangelegenheid van het bejaardenbeleid en die van het 
gezondheidszorgbeleid, die een federale bevoegdheid blijven (wat de organieke wetgeving en de financiering 
betreft), samenvallen wanneer bejaarde personen moeten worden opgenomen in inrichtingen waarvan de 
verstrekkingen volledig of gedeeltelijk door de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden gefinancierd. 
 
 De Waalse Regering brengt vervolgens in herinnering dat de decreten van het Waalse Gewest houdende 
goedkeuring van de protocolakkoorden en van de aanhangsels erbij niet het voorwerp van het onderhavige 
beroep uitmaken. Het middel beoogt evenwel het aspect van de programmering dat uit die decreten voortvloeit 
(beperking van het aantal bedden). 
 
 Beide onderdelen van het middel zijn dus onontvankelijk, aangezien zij niet tegen het juiste decreet zijn 
gericht. 
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 In elk geval kan het Waalse Gewest niet worden verweten dat het geen blijk geeft van federale loyauteit, 
overeenkomstig artikel 143 van de Grondwet, wanneer het ervoor kiest om, in het kader van zijn eigen 
bevoegdheden, de met de bevoegde federale minister ondertekende akkoorden, die het respectieve beleid van de 
Staat en van de deelentiteiten ter zake moeten harmoniseren, na te leven. Het Grondwettelijk Hof heeft dat 
trouwens vastgesteld in zijn arrest nr. 188/2005 waarin is aanvaard dat het Waalse Gewest, in het kader van zijn 
eigen bevoegdheden, een programmering bij decreet kon vaststellen op basis van protocolakkoorden, zelfs indien 
die niet door de federale wetgever zijn goedgekeurd. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft daarvan 
akte genomen in haar advies dat aan de aanneming van de decreten van 12 juli 2007 houdende goedkeuring van 
de verschillende protocolakkoorden met de federale Staat voorafging. 
 
 Wat de door de verzoekende partij aangehaalde arresten van de Raad van State betreft, hebben zij, hoewel 
zij relatief recent zijn, betrekking op erg oude situaties, en op de toepassing van thans opgeheven normen. Zij 
zijn dus op geen enkele wijze relevant voor de oplossing van het onderhavige geschil. 
 
 Voor het overige behoort de verdeelsleutel van de beschikbare bedden tussen de openbare sector, de private 
verenigingssector en de commerciële privésector, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij aangeeft, 
geenszins tot de federale programmering (aangezien hij niet rechtstreeks verband houdt met de financiering van 
de gezondheidszorg), maar wel tot de bevoegdheid van het Gewest teneinde een gelijkwaardig niveau van 
bejaardenopvang op het gehele grondgebied te verzekeren, ongeacht het inkomensniveau van de bejaarde 
persoon. 
 
 A.27.  De verzoekende partij zet in haar memorie van antwoord hetzelfde betoog uiteen en voegt daaraan 
toe dat niet kan worden aangevoerd dat het Hof, bij zijn arrest nr. 188/2005, de bevoegdheid van het Waalse 
Gewest zou hebben geldig verklaard, aangezien de schending van de bevoegdheidverdelende regels bij het 
desbetreffende beroep niet is opgeworpen en het Hof bijgevolg geen kennis daarvan vermocht te nemen. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden maatregelen en de draagwijdte van het beroep 

 

 B.1.  De verzoekende partij, die een federatie van private rustoorden in België is, vordert 

de vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 betreffende de 

opvang en de huisvesting van bejaarde personen. 

 

 De in het decreet bedoelde inrichtingen zijn de rustoorden, de rust- en 

verzorgingstehuizen, de serviceflats, de dagcentra, de centra voor avond- of nachtopvang, de 

dagverzorgingscentra, de voorzieningen voor kortstondig verblijf en de voorzieningen voor 

gezinsopvang. Die inrichtingen zijn verdeeld over drie verschillende sectoren : de openbare 

sector, de verenigingssector en de commerciële sector. 

 

 De verzoekende partij verenigt rustoorden die alle tot de commerciële sector behoren, die 

ongeveer 56 pct. van de markt in handen had op het ogenblik van de inwerkingtreding van het 

decreet. In zoverre zij tot de commerciële sector behoort, heeft de verzoekende partij belang 
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bij het aanvechten van het in het geding zijnde decreet. Het Hof beperkt het onderzoek van het 

beroep tot de bepalingen van het decreet die betrekking hebben op het soort van inrichtingen 

die door de verzoekende partij worden vertegenwoordigd. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.2.  Het onderzoek naar de overeenstemming van een bestreden bepaling met de 

bevoegdheidverdelende regels moet in beginsel het onderzoek naar de bestaanbaarheid ervan 

met de bepalingen van titel II van de Grondwet en met de artikelen 170, 172 en 191 ervan 

voorafgaan. 

 

 

 Wat de bevoegdheidverdelende regels betreft 

 

 B.3.  De verzoekende partij leidt een achtste middel af uit de schending, door artikel 6 

van het decreet, van de artikelen 39, 128 en 138 van de Grondwet en van artikel 5, § 1, I, 1°, 

c) en d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsmede 

uit de onbevoegdheid van de auteur van de akte. 

 

 Volgens de verzoekende partij zou de decreetgever zijn opgetreden in een aangelegenheid 

die tot de exclusieve bevoegdheid van de federale Staat behoort, namelijk de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, enerzijds, en het vaststellen van de basisregels inzake 

programmering, anderzijds. Zij voert eveneens aan dat de verschillende 

samenwerkingsakkoorden inzake programmering niet in werking zouden zijn getreden 

aangezien de federale wetgever ze niet heeft goedgekeurd. Zij besluit daaruit dat de 

decreetgever een dergelijke programmering, en met name het vaststellen van de verdeelsleutel 

tussen de aan de openbare sector, de verenigingssector en de commerciële privésector 

voorbehouden bedden, alsook het vaststellen van het maximale en minimale aantal 

opvangplaatsen in de rust- en verzorgingstehuizen, niet zou kunnen toepassen. 

 

 B.4.1.  Artikel 6 van het voormelde decreet van 30 april 2009 bepaalt : 
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 « § 1.  De programmering van de inrichtingen voor bejaarde personen bedoeld in 
artikel 2, 2°, a), b), f) en g) beoogt : 
 
 1°  de beheersing van de evolutie van het aanbod inzake opvang, huisvesting of zorgen 
voor bejaarde personen in functie van hun evoluerende en gedifferentieerde behoeften; 
 
 2°  het verzekeren van een homogene verdeling van de inrichtingen voor bejaarde 
personen over het geheel van het grondgebied van het Waalse Gewest om een geografische 
nabijheid te waarborgen voor het behoud van de bestaande maatschappelijke banden; 
 
 3°  de garantie geven aan de bewoner dat hij een vrije keuze kan maken tussen de 
openbare sector, de verenigingssector of de commerciële privé-sector; 
 
 4°  het bijdragen tot het financieel evenwicht van de sociale zekerheid. 
 
 § 2. 1°  De Regering legt de maximumcapaciteit van de rustoordbedden vast, met 
inbegrip van de rustoordbedden die gereconverteerd zijn naar rust- en verzorgingsbedden, 
alsook de maximale en minimale opvangcapaciteiten per inrichting. 
 
 2°  Hij legt ook de regels vast voor de herkwalificatie van rustoordbedden in rust- en 
verzorgingsbedden, alsook voor de herkwalificatie van de plaatsen van een dagcentrum in 
plaatsen van een dagverzorgingscentrum. 
 
 3°  Hij legt ook de huisvestingsregels per arrondissement vast in functie van het aantal 
bejaarde personen van 75 jaar en meer die er wonen. 
 
 4°  Voor de toepassing van 1° en 2°, worden minstens 29 % van de bedden bestemd voor 
de openbare sector, minstens 21 % voor de verenigingssector en kunnen maximum 50 % 
worden toegewezen aan de commerciële privé-sector. 
 
 § 3. 1°  De Regering legt het programmacijfer vast voor de vestiging van de 
dagverzorgingscentra alsook de minimale en maximale opvangcapaciteit per inrichting. 
 
 2°  Hij legt ook de huisvestingsregels per arrondissement vast in functie van het aantal 
bejaarde personen van 75 jaar en meer die er wonen. 
 
 3°  Voor de toepassing van 1° en 2°, worden minstens 29 % van de plaatsen bestemd voor 
de openbare sector, minstens 21 % voor de verenigingssector en maximum 50 % voor de 
commerciële privé-sector. 
 
 § 4. 1°  De Regering legt het specifieke vestigingsprogramma vast van de rustoordbedden 
bestemd voor een kortstondig verblijf, alsook de minimale en maximale capaciteit per 
inrichting. 
 
 2°  Dit vestigingsprogramma wordt per arrondissement uitgevoerd in functie van het 
aantal bejaarde personen van 75 jaar en meer die er wonen. 
 
 3°  Voor de toepassing van 1° en 2°, worden minstens 29 % van de bedden bestemd voor 
de openbare sector, minstens 21 % voor de verenigingssector en kunnen maximum 50 % 
worden toegewezen aan de commerciële privé-sector. 
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 § 5.  De Regering legt de modaliteiten vast op grond waarvan zij de uitvoerige gegevens 
over de geactualiseerde stand van de vestigingsprogramma's ter beschikking stelt ». 
 

 B.4.2.  Artikel 5, § 1, I, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen rekent tot de in artikel 128, § 1, van de Grondwet bedoelde persoonsgebonden 

aangelegenheden, en wijst zodoende aan de gemeenschappen toe, « het beleid betreffende de 

zorgverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen » met uitzondering van inzonderheid 

de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de basisregelen betreffende de programmatie. 

 

 Artikel 5, § 1, II, 5°, van dezelfde bijzondere wet wijst aan de gemeenschappen toe : 

 

 « Het bejaardenbeleid met uitzondering van de vaststelling van het minimumbedrag, van 
de toekenningsvoorwaarden en van de financiering van het wettelijk gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden ». 
 

 Onder voorbehoud van de in de bijzondere wet vermelde uitzonderingen zijn het gehele 

beleid inzake zorgverstrekking en het gehele bejaardenbeleid aan de gemeenschappen 

toegewezen. 

 

 Wat de Franse Gemeenschap betreft en binnen de grenzen van het Franse taalgebied, 

worden die bevoegdheden door het Waalse Gewest uitgeoefend, met toepassing van 

artikel 138 van de Grondwet en van artikel 3, 6° en 7°, van de decreten II van 19 en 22 juli 

1993, respectievelijk aangenomen door de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. 

 

 B.4.3.  Volgens het protocolakkoord nr. 2 dat op 1 januari 2003 is gesloten « tussen de 

Federale Overheid en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de 

Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid », verbinden de federale Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten zich ertoe grondig overleg te plegen teneinde een 

evenwichtige financiering van de sociale zekerheid op lange termijn veilig te stellen, door de 

evolutie van het zorgaanbod in de hand te houden en tegelijk aan de bejaarden een kwalitatief 

hoogstaande en toegankelijke dienstverlening te waarborgen. Hiertoe moet elk ondoelmatig 

gebruik van erkende bedden worden vermeden dankzij een optimalisering van het 

beddenaanbod in rustoorden voor bejaarden. 
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 De federale Staat wordt ermee belast een algemene programmering vast te stellen waarin 

de algehele opvangcapaciteit wordt bepaald van de rustoorden die in het Franse taalgebied 

zijn gelegen. Het is te dezen niet van belang of de programmering door de wetgever is 

goedgekeurd. 

 

 B.4.4.  Het in het geding zijnde decreet dat dit protocol wil toepassen, neemt de op 

federaal niveau vastgestelde algemene programmering in acht en neemt die als uitgangspunt 

voor de bijzondere programmering die in het decreet voor de verschillende categorieën van 

rustoorden wordt ingevoerd. 

 

 Uit wat voorafgaat vloeit voort dat de decreetgever zijn bevoegdheid niet heeft 

overschreden. 

 

 B.4.5.  Het achtste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat betreft de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met de 

richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 

betreffende diensten op de interne markt 

 

 B.5.  In het eerste, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende middel voert de verzoekende 

partij de schending aan, door het bestreden decreet (eerste middel) of door sommige 

bepalingen ervan (derde tot zevende middel), van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de voormelde richtlijn 2006/123/EG. Zij is van oordeel dat de in het 

decreet bedoelde inrichtingen binnen de werkingssfeer van die richtlijn vallen en de regeling 

van de uitzonderingen die met name in artikel 2, lid 2, onder f) en j), ervan is ingevoerd, niet 

kunnen genieten. 

 

 B.6.1.  Met betrekking tot de voormelde richtlijn 2006/123/EG die vóór 29 december 

2009 in het interne recht moest worden omgezet, staat in de memorie van toelichting bij het 

bestreden decreet te lezen : 
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 « Die richtlijn heeft tot doel ‘ algemene bepalingen ter vergemakkelijking van de 
uitoefening van de vrijheid van vestiging […] en het vrije verkeer van diensten ’ vast te 
stellen. […] 
 
 De richtlijn is van toepassing ‘ op de diensten van in een lidstaat gevestigde 
dienstverrichters ’. 
 
 Overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn wordt het begrip ‘ dienst ’ afgeleid uit artikel 50 
van het EG-Verdrag en dus uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgens welke een 
dienst bestaat uit elke economische activiteit, anders dan in loondienst, in het kader waarvan 
een vergoeding wordt betaald als economische tegenprestatie voor de betrokken diensten (zie 
met name HvJ, 27 september 1988, C-263/86, Humbel, punt 17). In dat opzicht ‘ [vereist] 
artikel {50} EEG-Verdrag […] niet dat de dienst wordt betaald door degene te wiens behoeve 
zij wordt verricht ’ (HvJ, 26 april 1988, C-352/85, Bond van Adverteerders e.a., punt 16). 
 
 Bepaalde diensten worden evenwel van de werkingssfeer van de richtlijn uitgesloten. In 
hoofdzaak moet erop worden gewezen dat de richtlijn […] niet van toepassing is […] op 
‘ diensten van de gezondheidszorg, al dan niet verleend door gezondheidszorgfaciliteiten en 
ongeacht de wijze waarop zij op nationaal niveau zijn georganiseerd […] [of] worden 
gefinancierd en ongeacht de vraag of de diensten openbaar of particulier van aard zijn ’ 
(artikel 2, lid 2, onder f)), noch op ‘ sociale diensten betreffende sociale huisvesting, 
kinderzorg en ondersteuning van gezinnen of personen in permanente of tijdelijke nood, die 
worden verleend door de staat, door dienstverrichters die hiervoor een opdracht hebben of een 
mandaat gekregen van de staat, of door liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de 
staat zijn erkend ’ (artikel 2, lid 2, onder j)) » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, 
nr. 971-1, p. 3). 
 

 B.6.2.  Zoals in de memorie van toelichting bij het bestreden decreet wordt opgemerkt 

(Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 971-1, p. 46), kan de in artikel 2, lid 2, onder j), 

van de richtlijn bedoelde uitsluiting, rekening houdend met het feit dat die uitsluiting enkel 

betrekking heeft op bepaalde sociale diensten verleend door de Staat of door dienstverrichters 

die daarvoor een opdracht hebben of een mandaat hebben gekregen van de Staat of door 

liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de Staat zijn erkend, niet van toepassing zijn 

op de inrichtingen voor bejaarde personen die door particulieren worden beheerd, zoals die 

welke de verzoekende partij vertegenwoordigt, inrichtingen die dezelfde activiteiten 

uitoefenen als die waarop de uitsluiting betrekking heeft, zodat de rustoorden en de rust- en 

verzorgingstehuizen, in hun totaliteit, de genoemde uitsluiting niet kunnen genieten. 

 

 B.6.3.  Daarentegen maakt artikel 2, lid 2, onder f), van de voormelde 

richtlijn 2006/123/EG het mogelijk om de rustoorden, de rust- en verzorgingstehuizen en de 

dagverzorgingscentra van de werkingssfeer ervan uit te sluiten, met betrekking tot de diensten 

van de gezondheidszorg die die inrichtingen moeten verlenen. 
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 In dat opzicht wordt in de tweeëntwintigste overweging van de richtlijn 2006/123/EG 

verduidelijkt dat de diensten van de gezondheidszorg bestaan uit « medische en 

farmaceutische diensten die mensen werkzaam in de gezondheidszorg aan patiënten verlenen 

om hun gezondheid te beoordelen, te bewaren of te verbeteren ». 

 

 In casu wordt in de federale en Waalse reglementering aan de rustoorden de verplichting 

opgelegd om over verpleegkundig en verzorgingspersoneel en, in voorkomend geval, over 

personeel voor reactivering te beschikken. 

 

 Bovendien wordt in het protocolakkoord nr. 2, dat op 1 januari 2003 is gesloten « tussen 

de Federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de 

Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid », opgemerkt, met betrekking tot de 

financiering van die twee soorten van inrichtingen voor bejaarde personen, « dat men op 

termijn moet komen tot een integratie van de financiering van de rust- en 

verzorgingstehuizen, zodat elke bewoner met een profiel van ernstige zorg een identieke 

financiering voor adequate zorg gewaarborgd kan worden; dat het derhalve van belang is om 

de uitbreiding van voor zorg bestemde opvangcapaciteit te begunstigen » (Parl. St., Waals 

Parlement, 2008-2009, nr. 971-1, pp. 4 tot 6). 

 

 Ten slotte zijn de overheidsfinanciering van de rustoorden en die van de rust- en 

verzorgingstehuizen vergelijkbaar, aangezien zij grotendeels op de tegemoetkoming van het 

Riziv berusten. Ook al bestaat er een verschil in financiering dat voortvloeit uit de mate van 

afhankelijkheid van de door beide voorzieningen opgevangen personen, toch houden beide 

rechtstreeks verband met het in België van toepassing zijnde stelsel van de gezondheidszorg, 

hetgeen de tegemoetkoming van de federale Staat trouwens verantwoordt. 

 

 Zoals in de voormelde memorie van toelichting in herinnering wordt gebracht : 

 

 « Hetzelfde geldt voor het ‘ dagverzorgingscentrum ’, dat in het decreet wordt 
omschreven als ‘ een dagcentrum dat over een structuur voor gezondheidszorgen beschikt die 
overdag sterk afhankelijke personen die zorgen nodig hebben ten laste neemt en die de nodige 
steun verleent om deze personen thuis te houden ’ en dat, met toepassing van de federale 
reglementering, over verzorgings- en verpleegkundig personeel moet beschikken. 
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 De dagverzorgingscentra maken het voorwerp uit van een programmering in coördinatie 
met de federale Staat sedert het tweede aanhangsel, van 25 mei 1999, bij het protocol nr. 1 
van 9 juni 1997 gesloten tussen de federale Regering en de overheden bedoeld in de 
artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid. De 
dagverzorgingscentra die, naar luid van het decreet, ‘ een structuur voor gezondheidszorgen 
[…] [moeten aanbieden die] overdag sterk afhankelijke personen die zorgen nodig hebben ten 
laste neemt en die de nodige steun verleent om deze personen thuis te houden ’, worden 
grotendeels gefinancierd door het Riziv, overeenkomstig het ministerieel besluit van 22 juni 
2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging » (ibid., p. 5). 
 

 B.6.4.  Uit al die overwegingen vloeit voort dat de rustoorden, de rust- en 

verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra inrichtingen met betrekking tot diensten van 

de gezondheidszorg zijn die binnen de werkingssfeer van de bij artikel 2, lid 2, onder f), van 

de voormelde richtlijn 2006/123/EG vastgestelde uitsluiting vallen. 

 

 B.7.  Het eerste, het derde, het vierde, het vijfde, het zesde en het zevende middel zijn 

niet gegrond in zoverre de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de richtlijn 2006/123/EG, wordt aangevoerd. 

 

 

 Wat betreft de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

de artikelen 43 en 49 van het EG-Verdrag (thans de artikelen 49 en 56 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU), met de artikelen 87 tot 89 van het 

EG-Verdrag (thans de artikelen 107 tot 109 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie - VWEU) en met de vrijheid van handel en nijverheid 

 

 B.8.  In het eerste middel voert de verzoekende partij aan dat de volksgezondheid, naar 

luid van de artikelen 49 en 56 van het VWEU, kan worden beschouwd als een dwingende 

reden van algemeen belang die het mogelijk maakt te verantwoorden dat beperkingen worden 

gesteld aan de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten die bij die artikelen 

zijn gewaarborgd. Zij betwist evenwel dat de doelstelling om verschillende diensten aan te 

bieden, de inachtneming van de duurzame ontwikkeling, de integratie in het maatschappelijk 

leven en een evenwichtige verdeling van de inrichtingen op het grondgebied als redenen 

inzake volkgezondheid in aanmerking kunnen worden genomen. In hetzelfde middel, en 
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specifieker, voert de verzoekende partij ook aan dat het bij het decreet ingevoerde 

vergunningssysteem eveneens in strijd zou zijn met de artikelen 49 en 56 van het VWEU. 

 

 In het derde middel voert de verzoekende partij aan dat het percentage van het aantal aan 

de commerciële sector toegekende bedden de normale mededinging zou verhinderen en dat de 

Waalse decreetgever niet zou aantonen in welk opzicht het ingevoerde systeem een 

gediversifieerd aanbod van kwaliteitsvolle diensten tegen redelijke prijzen beter zou kunnen 

waarborgen. 

 

 In het vierde middel voert de verzoekende partij aan dat de Waalse decreetgever niet 

heeft verantwoord waarom de inrichtingen van de commerciële sector, bedoeld in de 

artikelen 6 en 8 van het bestreden decreet, meer dan de andere zwaar op de financiën van de 

sociale zekerheid zouden kunnen drukken. 

 

 In het vijfde middel betwist de verzoekende partij artikel 12, § 2, van het decreet, dat het 

mogelijk maakt subsidies toe te kennen aan publiekrechtelijke rechtspersonen of 

privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, met uitsluiting van de commerciële 

private inrichtingen, subsidies die de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zouden schenden en 

die een verboden staatssteun zouden uitmaken. 

 

 B.9.  Noch de Waalse Regering, in haar memorie, noch de wetgever, in de parlementaire 

voorbereiding, betwisten dat de artikelen 49 en 56 van het VWEU van toepassing zijn op de 

medische activiteiten, overeenkomstig een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ, 

12 juli 2001, C-157/99, Smits en Peerbooms, punten 56 tot 59; zie eveneens HvJ, 28 april 

1998, C-158/96, Kohll, punten 20 en 21; 13 mei 2003, C-385/99, Müller-Fauré, punten 38 tot 

40; 19 april 2007, C-444/05, Aikaterini Stamatelaki, punt 19). 

 

 B.10.1.  Met de beperkingen in verband met de programmering die bij het decreet worden 

opgelegd, wordt, volgens de parlementaire voorbereiding van het decreet, een drievoudig doel 

nagestreefd. In verband met protocolakkoorden die met de federale Staat zijn ondertekend, 

gaat het in de eerste plaats erom de overheidsuitgaven te beheersen en een financiering van de 

sociale zekerheid op lange termijn te verzekeren. Vanuit die optiek beperkt de programmering 

het aantal beschikbare bedden in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen. Het tweede doel 

houdt verband met de wil om een evenwichtige verdeling van de diensten voor bejaarde 
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personen op het grondgebied van het Franse taalgebied te verzekeren, door rekening te 

houden met de verscheidenheid en de evolutie van hun behoeften. Ten slotte strekt de 

opgelegde programmering ertoe het verzorgingsaanbod te verdelen tussen de openbare, de 

verenigings- en de commerciële sector, teneinde aan de bejaarde personen de keuze te laten 

van een voor eenieder betaalbare structuur (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 971-1, 

pp. 6 en 7). 

 

 B.10.2.  Er dient eerst te worden opgemerkt dat de beperkingen die voortvloeien uit het 

systeem van programmering, op identieke wijze van toepassing zijn op de Belgische en 

buitenlandse dienstverleners. 

 

 B.10.3.  Wat de beperking van het aantal beschikbare bedden betreft, wordt in de 

memorie van toelichting bij het decreet verwezen naar het protocolakkoord nr. 2 van 1 januari 

2003 dat met de federale Staat is gesloten, waarin wordt uitgelegd dat : 

 

 « om een evenwichtige financiering van de sociale zekerheid op lange termijn veilig te 
stellen, de evolutie van het zorgaanbod in de hand moet worden gehouden, waarbij 
tezelfdertijd de ouderen een kwalitatief hoogstaande dienstverlening moet worden 
gewaarborgd alsmede de toegankelijkheid ertoe, en het ondoelmatig gebruik van de erkende 
bedden alsook elke onnodige opname van zorgbehoevende ouderen moet worden voorkomen; 
dat een proactief en preventief beleid minder afhankelijkheid en minder isolement bij de 
oudere meebrengt, waardoor er middelen voor een betere zorgverlening vrijgemaakt kunnen 
worden » (ibid., p. 7). 
 

 Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie staat 

in de memorie van toelichting verder te lezen : 

 

 « In zijn voormelde arresten Kohll, Smits en Peerbooms, Müller-Fauré en Aikaterini 
Stamatelaki heeft dat Hof immers geoordeeld ‘ dat niet kan worden uitgesloten dat een 
ernstige aantasting van het financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel op zich een 
dwingende reden van algemeen belang kan vormen, waardoor een belemmering van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd kan zijn ’. Het Hof heeft in diezelfde arresten 
eveneens geoordeeld dat ‘ de doelstelling, een evenwichtige en voor ieder toegankelijke 
verzorging door artsen en ziekenhuizen in stand te houden, een van de in artikel 56 
EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 46 EG) voorziene afwijkingen uit hoofde van de 
volksgezondheid [kan] zijn, voorzover zij bijdraagt tot de verwezenlijking van een hoog 
niveau van gezondheidsbescherming ’. 
 
 […] 
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 In zijn arrest Smits en Peerbooms van 12 juli 2001 (zaak C-157/99) heeft het Hof van 
Justitie, dat zich uitsprak over het geoorloofde karakter van een stelsel van overeenkomsten 
tussen verzekeringsinstellingen en ziekenhuizen, erkend dat ‘ het algemeen bekend [is], dat 
het aantal infrastructuren voor ziekenhuizen, hun geografische spreiding, hun inrichting en de 
uitrustingen waarover zij beschikken, of zelfs de aard van de medische diensten die zij kunnen 
aanbieden, moeten kunnen worden gepland ’ (punt 76). Volgens het Hof van Justitie beoogt 
een dergelijke ‘ planning ’ ‘ in de eerste plaats […] te garanderen, dat de ziekenhuizen op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat een toereikende en permanente toegang tot een 
evenwichtig aanbod van kwaliteitszorg bieden ’ en berust zij ‘ in de tweede plaats […] op het 
streven, de kosten te beheersen en iedere verspilling van financiële en technische middelen en 
personeel zo veel mogelijk te vermijden ’. Volgens het Hof ‘ [moet] een dergelijke verspilling 
[…] worden vermeden, te meer daar het ziekenhuiswezen zoals bekend aanzienlijke kosten 
met zich brengt en aan toenemende behoeften moet voldoen, terwijl de financiële middelen 
die voor de gezondheidszorg beschikbaar zijn, ongeacht welke financieringswijze wordt 
toegepast, niet onbeperkt zijn ’ » (ibid.). 
 

 B.10.4.  Daaruit vloeit voort dat de decreetgever, door een systeem van programmering 

van de bedden in de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen in te voeren, waarbij 

rekening wordt gehouden met de actoren van de sector van de rustoorden in het Franse 

taalgebied, en onder meer met de omvang van de commerciële privésector, die 56 pct. van het 

totale aantal erkende bedden vertegenwoordigt, een maatregel heeft genomen die in verband 

staat met de doelstellingen die in het kader van het beleid betreffende de zorgverstrekking en 

in het kader van het bejaardenbeleid worden nagestreefd, en die bestaat in een rationalisatie 

van het aanbod van beschikbare bedden teneinde de bejaarden een daadwerkelijke keuze te 

bieden wat betreft de aard en de lokalisatie van de aan hen verstrekte zorg. 

 

 De beperkingen die aldus worden aangebracht aan de vrijheid van vestiging en het vrij 

verrichten van diensten berusten derhalve op een dwingende reden van algemeen belang. 

 

 B.10.5.  Het Hof moet ook nagaan of de in het geding zijnde maatregel niet op 

onevenredige wijze afbreuk doet aan de vrijheid van handel en nijverheid van de uitbaters van 

de rustoorden en van de uitbaters van de rust- en verzorgingstehuizen. 

 

 De vrijheid van handel en nijverheid kan niet worden opgevat als een absolute vrijheid. 

Zij belet niet dat het decreet de economische bedrijvigheid van personen en ondernemingen 

regelt. De decreetgever zou alleen dan de vrijheid van handel en nijverheid schenden indien 

hij die vrijheid zou beperken zonder dat daartoe enige noodzaak bestaat of indien die 

beperking kennelijk onevenredig zou zijn met het nagestreefde doel. 
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 B.10.6.  De decreetgever kan wettig erover waken dat het aantal beschikbare bedden in de 

rustoorden billijk wordt verdeeld. De omstandigheid dat te dezen wordt voorzien in een 

beperking van het aantal beschikbare bedden voor de commerciële privésector, wordt 

verantwoord door de door de decreetgever nagestreefde doelstellingen. 

 

 Het is immers niet zonder redelijke verantwoording een beleid te voeren dat streeft naar 

de beheersing van de uitgaven en dat daartoe de overdreven ontwikkeling ontmoedigt van 

rustoorden die een winstoogmerk nastreven en die, hoewel zij sinds 1997 op de hoogte 

konden zijn van de beleidsdoelstelling van het Waalse Gewest, niettemin een groeibeleid zijn 

blijven voeren. 

 

 B.11.1.  Het bij het bestreden decreet ingevoerde vergunningssysteem wordt verantwoord 

door de dwingende reden om zich te vergewissen van de naleving van de normen inzake 

veiligheid, hygiëne en begeleiding, vooraleer inrichtingen voor bejaarde personen hun 

activiteiten aanvangen. In het bijzonder met betrekking tot de voorwaarden die worden 

opgelegd aan de inrichtingen die door de verzoekende partij worden vertegenwoordigd, staat 

in de memorie van toelichting te lezen : 

 

 « De meeste voorwaarden die aan de inrichtingen voor bejaarde personen worden 
opgelegd, worden verantwoord door de wil om die personen, die zich soms in een situatie van 
zwakheid bevinden, en hun familie te beschermen tegen diensten die in weerwil van de 
normen inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne zouden worden verleend. De gebruikers van 
die diensten moeten ook zeker ervan zijn dat het personeel van die inrichtingen voldoende 
geschoold is » (ibid., p. 8). 
 

 De decreetgever heeft aldus een maatregel genomen op grond van een dwingende reden 

van algemeen belang die in overeenstemming is met de hiervoor in herinnering gebrachte 

doelstellingen van het decreet. 

 

 B.11.2.  De voorwaarden voor het verkrijgen van die vergunning, die op de rustoorden en 

op de rust- en verzorgingstehuizen betrekking hebben, zijn evenmin onevenredig ten aanzien 

van diezelfde doelstellingen. De wetgever vermocht immers, zonder afbreuk te doen aan de 

beginselen die zijn gewaarborgd bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de bepalingen van het recht van de Europese Unie, in voorwaarden te voorzien 

met betrekking tot de minimale publiciteit wat betreft de aangeboden dienst, de normen 

inzake veiligheid en hygiëne, de scholing van het personeel en het bestaan van een 
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huishoudelijk reglement dat de naleving van de fundamentele rechten van de bewoners 

verzekert. 

 

 B.12.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel 12, § 2, van het decreet, 

dat, door het de Regering mogelijk te maken subsidies toe te kennen aan publiekrechtelijke 

rechtspersonen en enkel aan privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, 

discriminerend zou zijn ten opzichte van de commerciële private inrichtingen en bovendien 

een bij de artikelen 107 en 108 van het VWEU verboden staatssteun zou uitmaken. 

 

 B.12.2.  In de eerste plaats is de in het geding zijnde bepaling enkel van toepassing op de 

centra voor dag-, avond- en nachtopvang, met uitsluiting van onder meer de rustoorden en de 

rust- en verzorgingstehuizen. 

 

 De « dagelijkse forfaitaire toelage per opgevangen persoon » die, naar luid van die 

bepaling, door de Regering kan worden toegekend aan « de centra beheerd door een 

publiekrechtelijk rechtspersoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder 

winstoogmerk », berust op de overweging dat de betrokken centra, die geen winstoogmerk 

nastreven, de toegang van minder gegoede personen tot dag-, avond- of 

nachtverzorgingscentra waarborgen. 

 

 Het bekritiseerde verschil in behandeling is redelijk verantwoord ten aanzien van de 

nagestreefde doelstelling om alle personen toegang tot betaalbare structuren te kunnen geven. 

Aangezien de subsidie enkel ten aanzien van de werkelijke opvang van een bejaarde persoon 

kan worden toegekend, is het verschil in behandeling niet onevenredig met die doelstelling. 

 

 Bovendien valt de subsidie die door de Regering zou kunnen worden toegekend, niet 

binnen de werkingssfeer van artikel 107 van het VWEU, aangezien die subsidie enkel kan 

worden toegekend aan publiekrechtelijke rechtspersonen of aan privaatrechtelijke 

rechtspersonen zonder winstoogmerk die, aangezien zij een functie met een exclusief sociaal 

karakter vervullen, activiteiten uitoefenen die niet aan de mededinging zijn onderworpen en 

die, bijgevolg, evenmin een invloed kunnen hebben op het handelsverkeer tussen de lidstaten. 

 

 B.13.  Het eerste, het derde, het vierde en het vijfde middel zijn niet gegrond. 
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 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.14.  De verzoekende partij klaagt eveneens aan dat het bij de artikelen 6 tot 8 van het 

bestreden decreet ingevoerde systeem van programmering zich ertoe beperkt algemene 

doelstellingen te formuleren, waarbij de volledige bevoegdheid in verband met de 

inwerkingstelling van de programmering aan de Waalse Regering wordt overgelaten. 

 

 B.15.  Artikel 23 van de Grondwet waarborgt het recht een menswaardig leven te leiden. 

In het derde lid, 2°, ervan wordt aan de bevoegde wetgevers de verplichting opgelegd om 

« het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige 

en juridische bijstand » te waarborgen en worden zij in staat gesteld de voorwaarden te 

bepalen voor de uitoefening van dat recht. Dat artikel verbiedt niet dat aan een regering 

machtigingen worden verleend, voor zover die machtigingen betrekking hebben op het 

aannemen van maatregelen waarvan het onderwerp door de wetgever is aangegeven. 

 

 Te dezen beperkt het bestreden decreet zich niet tot het aangeven van het onderwerp van 

de machtiging maar stelt het, wat niet wordt vereist door artikel 23 van de Grondwet, de 

essentiële aspecten van de door de verzoekende partij betwiste programmering en met name 

de verdeling van de toegekende bedden of plaatsen tussen de drie beoogde sectoren van 

inrichtingen vast (artikel 6, § 2, 4°, § 3, 3°, en § 4, 3°). Hetzelfde geldt met betrekking tot het 

aantal beschikbare bedden of plaatsen, dat wordt vastgesteld bij de drie decreten van 12 juli 

2007 houdende respectievelijk goedkeuring van de protocolakkoorden nrs. 1, 2 en 3 en van de 

aanhangsels erbij « betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, gesloten tussen de Federale 

Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet ». 

 

 B.16.  Het tweede middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het zesde middel betreft 

 

 B.17.  De verzoekende partij klaagt aan dat artikel 10, § 1, tweede lid, 7° en 10°, van het 

bestreden decreet het de Regering mogelijk maakt om maatregelen inzake het 

« levensproject » van de rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen te nemen, enerzijds, en 

om voorwaarden met betrekking tot de nadere regels van de samenwerking met een 
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coördinatiecentrum voor thuiszorg en -hulp op te leggen, anderzijds. De verzoekende partij is 

van oordeel dat die bepaling discriminerend is en dat zij in de weg staat aan het beginsel van 

vrijheid van handel en nijverheid, in samenhang gelezen met de artikelen 49 en 56 van het 

VWEU, alsook met de artikelen 107 tot 109 ervan. 

 

 B.18.1.  Het is « teneinde de waardigheid en de levenskwaliteit van de bewoners te 

verzekeren dat minimale voorwaarden worden opgelegd wat betreft het bestaan en de inhoud 

van het levensproject van de inrichting » (ibid., p. 9). De decreetgever vermocht te oordelen 

dat de doelstelling die erin bestaat de waardigheid en de levenskwaliteit van de in de 

rustoorden en in de rust- en verzorgingstehuizen gehuisveste bejaarde personen te 

waarborgen, een dwingende reden van algemeen belang vormt en vermocht, in dat opzicht, 

aan de verantwoordelijken van die inrichtingen de verplichting op te leggen een levensproject 

uit te werken vóór de toekenning van de bij artikel 9 van het bestreden decreet vereiste 

werkingsvergunning. In de memorie van toelichting wordt evenwel verduidelijkt dat die 

« voorwaarden die eveneens een gids inzake goede praktijken voor het personeel van de 

inrichting vormen, geen al te sturend karakter mogen aannemen, zo niet wordt het voor de 

rustoorden en de rust- en verzorgingstehuizen onmogelijk om een origineel levensproject, 

aangepast aan hun specifieke situatie, uit te werken » (ibid.). Ten slotte vormt het met het 

levensproject nagestreefde doel een dwingende reden van algemeen belang ten aanzien van 

artikel 23 van de Grondwet dat aan de decreetgever de verplichting oplegt om ieders recht op 

een menswaardig leven te waarborgen. 

 

 B.18.2.  De opgelegde voorwaarde met betrekking tot de samenwerking met de 

coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp is ingegeven door de wil van het Waalse Gewest om 

aan de bejaarde personen een zo geschikt mogelijke begeleiding en hulpverlening te bieden, 

waarbij tevens wordt geprobeerd hen zo veel mogelijk thuis te houden. 

 

 « Het doel van die voorwaarde bestaat dus erin de verschillende inrichtingen voor 
bejaarde personen te integreren in het door het Waalse Gewest opgerichte zorg- en 
hulpverleningsnetwerk teneinde de continuïteit in de aan bejaarde personen verstrekte 
hulpverlening en zorg te verzekeren » (ibid., p. 10). 
 

 De decreetgever vermocht redelijkerwijs te oordelen dat die voorwaarde een dwingende 

reden van algemeen belang vormt en niet onevenredig is met het nagestreefde doel, rekening 
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houdend met het feit dat de keuze van de partners met wie de coördinatie wordt opgelegd, aan 

de beoordeling van elke inrichting wordt overgelaten. 

 

 B.19.  Het zesde middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het zevende middel betreft 

 

 B.20.  De verzoekende partij klaagt ten slotte aan dat artikel 9, § 1, vijfde en zesde lid, 

van het bestreden decreet in een enige werkingsvergunning voorziet voor alle inrichtingen die 

zorgen moeten verstrekken of bejaarde personen moeten huisvesten, hetgeen, volgens haar, de 

grote voorzieningen zou bevoordelen en hetgeen aldus in strijd zou zijn met de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 49 en 56 van het 

VWEU. 

 

 B.21.  De decreetgever vermocht redelijkerwijs te voorzien, zonder de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet te schenden, in een enige administratieve behandeling van de aanvraag voor 

de afgifte van een werkingsvergunning ingediend door een beheerder van een inrichting voor 

bejaarde personen, teneinde het administratieve traject te vereenvoudigen, zonder dat het 

noodzakelijk is een onderscheid te maken naar gelang van de respectieve aard van de diensten 

die door die voorzieningen worden verstrekt. 

 

 B.22.  Het zevende middel is niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 9 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4867 

 
 

Arrest nr. 136/2010 
van 9 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 

gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door 

de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 21 januari 2010 in zake Jean-Claude Bodson tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 februari 2010, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het met het oog op de berekening van de anciënniteit voor het bepalen 
van de wedde van de magistraten, de ervaring bij de balie in aanmerking neemt en niet de 
ervaring van de vakbondsafgevaardigden die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek de werknemers voor de arbeidsgerechten vertegenwoordigen, terwijl de 
uitgeoefende functies en de verworven ervaring als soortgelijk of op zijn minst als 
gelijkwaardig kunnen worden beschouwd ? 
 
 2.  Schendt artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het met het oog op de berekening van de anciënniteit voor het bepalen 
van de wedde van de magistraten, en in het bijzonder diegenen die aan de arbeidsgerechten 
zijn toegewezen, de ervaring bij de balie in aanmerking neemt en niet de ervaring van de 
vakbondsafgevaardigden die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek de 
werknemers voor de arbeidsgerechten vertegenwoordigen, terwijl de uitgeoefende functies en 
de verworven ervaring soortgelijk of op zijn minst gelijkwaardig zijn, of zelfs, wat de 
vakbondsafgevaardigden betreft, waardevoller omdat die specifieker zijn ? 
 
 3.  Schendt artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het met het oog op de berekening van de anciënniteit voor het bepalen 
van de wedde van de magistraten, en in het bijzonder diegenen die aan de arbeidsgerechten 
zijn toegewezen, de ervaring tijdens de uitoefening van het ambt van notaris in aanmerking 
neemt en niet de ervaring van de vakbondsafgevaardigden die krachtens artikel 728, § 3, van 
het Gerechtelijk Wetboek de werknemers voor de arbeidsgerechten vertegenwoordigen, 
terwijl de functies uitgeoefend en de ervaring verworven door die vakbondsafgevaardigden 
als waardevoller kunnen worden beschouwd, in het bijzonder wat de procedurele regels en 
gebruiken betreft ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Jean-Claude Bodson, wonende te 1180 Brussel, Gazellelaan 45; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Detry, advocaat bij de balie te Brussel, voor Jean-Claude Bodson; 
 
 .  Mr. M. Belmessieri loco Mr. B. Lombaert, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
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 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Voor de verwijzende rechter vordert de eiser dat, voor de berekening van zijn geldelijke anciënniteit van 
rechter bij de arbeidsrechtbank, rekening wordt gehouden met zijn activiteit, uitgeoefend van 1973 tot 1993, als 
vakbondsafgevaardigde die de werknemers vertegenwoordigt krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek. De door de eiser gevraagde gelijkstelling werd hem geweigerd omdat die niet is opgenomen in 
artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 Terwijl de Belgische Staat het belang betwist van de eiser om het Hof te ondervragen, stelt de verwijzende 
rechter vast dat het Hof reeds lacunes in de wetgeving heeft afgekeurd en dat een en ander in voorkomend geval 
voor de eiser een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat zou kunnen doen ontstaan; hij heeft dus 
beslist aan het Hof de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De eiser voor de verwijzende rechter zet uiteen dat zijn activiteit van vakbondsafgevaardigde alleen 
heeft bestaan in het vertegenwoordigen van de werknemers voor de arbeidsgerechten op grond van artikel 728, 
§ 3, van het Gerechtelijk Wetboek; talrijke bekendgemaakte beslissingen getuigen overigens van het aantal en 
het ingewikkelde karakter van de zaken die hij heeft behandeld. 
 
 A.2.  De prejudiciële vragen strekken ertoe de ongrondwettigheid van artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek te laten erkennen, in zoverre het, voor de berekening van de geldelijke anciënniteit van de magistraten, 
geen rekening houdt met de ervaring van een vakbondsafgevaardigde die de werknemers voor de 
arbeidsgerechten vertegenwoordigt; er worden drie aspecten van die ongelijkheid aangegeven. 
 
 De eiser voor de verwijzende rechter verwijst naar het specifieke karakter van de ervaring bij de balie, 
gedefinieerd in het arrest nr. 184/2006, en is van mening dat de ervaring van de vakbondsafgevaardigde die 
optreedt krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek het mogelijk maakt dezelfde psychologische, 
menselijke en juridische kwaliteiten te verwerven als die van de advocaten, vermits die bepaling de bevoegdheid 
verleent om de procedure, met inbegrip van alle gerechtelijke handelingen, integraal te voeren en te volgen. Een 
protocol van 6 mei 1977 ondertekend tussen de Orde van Advocaten bij de balie te Brussel en de drie 
vakorganisaties voorziet overigens erin dat de vakbondsafgevaardigden die handelen in het kader van 
artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zijn onderworpen aan dezelfde deontologische verplichtingen als 
de advocaten. 
 
 De ervaring verworven op basis van die bepaling is overigens, in het licht van de anciënniteit van een 
magistraat van de arbeidsrechtbank, meer specifiek en bijgevolg nuttiger dan die van advocaten, die soms niet 
pleiten, vermits de vakbondsafgevaardigde voortdurend contact heeft met de arbeidsgerechten en hun werking, 
hun specificiteit, hun procedure en de behandelde materies perfect kent. 
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 Die ervaring is ten slotte, in alle aspecten ervan, waardevoller en nuttiger dan die van de notarissen, die 
geen enkele gerechtelijke praktijk uitoefenen en wier ervaring geenszins overeenstemt met die welke in het arrest 
nr. 184/2006 wordt onderstreept. 
 
 A.3.  De eiser voor de verwijzende rechter suggereert dus de gestelde prejudiciële vragen bevestigend te 
beantwoorden; hij is van mening dat de ongrondwettige lacune gelegen is in de in het geding zijnde bepaling, 
zodat het aan de verwijzende rechter zal staan een einde te maken aan de vastgestelde ongrondwettigheid. 
 
 A.4.  De Ministerraad is in hoofdorde van mening dat de prejudiciële vragen niet relevant zijn en derhalve 
geen antwoord behoeven, daar zij uitgaan van de verkeerde veronderstelling dat de ervaring in de hoedanigheid 
van jurist in de privésector niet in aanmerking zou worden genomen voor de berekening van de anciënniteit van 
de magistraten. Artikel 365, § 2, d), van het Gerechtelijk Wetboek maakt het echter, door de daarin opgenomen 
verwijzing, mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, de in de privésector verrichte diensten in aanmerking te 
nemen. 
 
 A.5.  In ondergeschikte orde stelt de Ministerraad vast dat artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek 
verwijst naar artikel 14 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het 
personeel van de federale overheidsdiensten, krachtens hetwelk de in de privésector verrichte diensten in 
aanmerking worden genomen wanneer zij zijn erkend op het ogenblik van de aanwerving als « beroepservaring 
die bijzonder nuttig is voor de uitoefening van de functie », namelijk de ervaring die de betrokkene een 
klaarblijkelijk voordeel verschaft wat betreft de competenties voor de uitoefening van de functie, en waarvan het 
bewijs moet worden geleverd door het personeelslid dat de erkenning ervan aanvraagt. 
 
 In de veronderstelling dat, quod non, een verschil in behandeling bestaat in verband met de erkenning van 
de geldelijke anciënniteit van de magistraten voor in de privésector uitgeoefende functies, zou dat verschil in 
behandeling gelegen zijn in artikel 14 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 en niet in artikel 365, § 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek; de Ministerraad is bijgevolg van mening dat de prejudiciële vragen geen antwoord 
behoeven. 
 
 A.6.  In uiterst ondergeschikte orde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vragen ontkennend 
dienen te worden beantwoord. 
 
 Aldus heeft het Hof zich, in het arrest nr. 116/2004, reeds uitgesproken over het onderscheid tussen de 
ervaring verworven in de privésector en die verworven bij de balie, waarbij het heeft geoordeeld dat dat 
onderscheid berustte op een objectief criterium, namelijk de specifieke kenmerken van de ervaring bij de balie 
ten opzichte van die verworven in andere juridische beroepen. 
 
 Te dezen vormt artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek immers een uitzondering, die strikt moet 
worden geïnterpreteerd, op het pleitmonopolie van de advocaat bepaald in artikel 440 van het Gerechtelijk 
Wetboek : die uitzondering heeft alleen betrekking op de arbeidsgerechten en is beperkt tot de geschillen inzake 
arbeiders en bedienden. De ervaring van de vakbondsafgevaardigde die met toepassing van die bepaling pleit, is 
dus veel beperkter dan die van een advocaat, vermits hij, in tegenstelling tot de advocaat, geen volheid van 
bevoegdheid geniet om te vertegenwoordigen en te pleiten voor alle justitiële gerechten, en dus niet op dezelfde 
manier als de advocaat vertrouwd is met alle aspecten van de rechtspleging. 
 
 Dezelfde redenering geldt voor de notarissen, wier ervaring veel ruimer en gediversifieerder is dan de 
beperkte ervaring verworven krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek. In het arrest nr. 149/2008 
heeft het Hof overigens de bevoegdheid van de notarissen in de diverse takken van het recht erkend. 
 
 A.7.  De eiser voor de verwijzende rechter antwoordt dat de prejudiciële vragen relevant blijven, vermits 
artikel 365, § 2, d), van het Gerechtelijk Wetboek alleen een mogelijke inaanmerkingneming beoogt, waarvan de 
duur beperkt is, en die door de betrokkene moet worden bewezen, terwijl de ambten van advocaat of notaris 
ambtshalve in aanmerking worden genomen voor de berekening van de anciënniteit op grond van artikel 365, 
§ 2, a), van het Gerechtelijk Wetboek. Het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling 
van het personeel van de federale overheidsdiensten staat dus volkomen los van de in het geding zijnde bepaling, 
waarin de opgeworpen discriminatie gelegen is. 
 
 De Ministerraad antwoordt overigens niet echt op de argumentatie die is uiteengezet ten aanzien van de 
omschrijving van de functies van vakbondsafgevaardigde in het kader van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek, ten opzichte van het ambt van advocaat of notaris. Ten slotte heeft het door de Ministerraad 
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aangehaalde arrest nr. 149/2008 betrekking op de vergelijking van de ervaring van twee niet-pleiters (notaris en 
gerechtsdeurwaarder), terwijl het onderhavige geval betrekking heeft op de vergelijking van een pleiter 
(vakbondsafgevaardigde) en een niet-pleiter (notaris), meer bepaald voor een arbeidsgerecht. 
 
 A.8.  De Ministerraad antwoordt dat de ervaring van de vakbondsafgevaardigden in de jurisdictionele sfeer 
niet alleen beperkter is dan die van de advocaten, maar bovendien uitsluitend past in een perspectief van 
vertegenwoordiging van de belangen van de werknemers en hun dus een identieke invalshoek op de voor de 
arbeidsgerechten toegepaste procedure verschaft. Niet alle vakbondsafgevaardigden pleiten overigens, vermits 
die functie uitsluitend valt onder de interne regeling van de vakorganisatie. 
 
 Ten slotte betreft het door de eiser voor de verwijzende rechter aangehaalde akkoord van 6 mei 1977 alleen 
de betrekkingen tussen advocaten en vakbondsafgevaardigden in het kader van de procedures voor de 
arbeidsgerechten en verplicht het de vakbondsafgevaardigden geenszins alle deontologische regels van de 
advocaten in acht te nemen. 
 
 De wetgever kan dus geen discriminatie worden verweten in verband met de berekening van de geldelijke 
anciënniteit van de magistraten, vermits hij ervoor heeft gekozen de kwestie van hun anciënniteit op soortgelijke 
wijze te regelen, ongeacht hun toegewezen rechtscollege; de eiser voor de verwijzende rechter voert overigens 
niet aan dat de magistraten, volgens hun toegewezen rechtscollege, het voorwerp zouden moeten uitmaken van 
een gedifferentieerde reglementering ten aanzien van de inaanmerkingneming van hun eerdere beroepservaring. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 365 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wetten van 

27 december 2002 en 27 december 2004, bepaalt : 

 

 « § 1.  De wedde van de magistraat die op het tijdstip van zijn eerste benoeming een vast, 
door de Staat bezoldigd ambt of een vast ambt in een openbare instelling bedoeld in de wet 
van 16 maart 1954 betreffende het toezicht op sommige instellingen van openbaar nut 
bekleedt, mag niet lager zijn dan de wedde die hij in dat ambt werkelijk ontving. 
 
 De ontvangen wedde wordt echter afgerond op het bedrag van de wedde die, berekend 
volgens de voorschriften van de regeling voor de magistraten, onmiddellijk hoger ligt. 
 
 Deze wedde verleent aan de betrokkene, voor de berekening van zijn bezoldigingen, de 
anciënniteit die aan de aldus vastgestelde wedde verbonden is. 
 
 § 2.  Voor de berekening van de anciënniteit komen in aanmerking : 
 
 a)  de tijd van inschrijving bij de balie, evenals de uitoefening van het ambt van notaris 
door een doctor, licentiaat of master in de rechten; 
 
 b)  de tijd besteed aan onderwijs van het recht aan een Belgische universiteit; 
 
 c)  de tijd van ambtsvervulling bij de Raad van State als lid van de Raad van State, van 
het auditoraat of van het coördinatiebureau; 
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 d)  onverminderd de toepassing van de bepalingen van § 1, de duur van de diensten die 
volgens de bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries in aanmerking kunnen 
worden genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit van de ambtenaren van 
niveau 1 en dit volgens dezelfde regels. 
 
 Indien sommige van die ambten gelijktijdig werden uitgeoefend, is de samenvoeging 
daarvan voor de berekening van de weddeverhogingen niet geoorloofd. 
 
 Indien sommige van die ambten achtereenvolgens werden uitgeoefend, wordt de duur van 
die uitoefening samengesteld. De overblijvende diensten worden gevaloriseerd naar het 
belang dat eraan wordt toegekend in de categorie waartoe zij behoren. 
 
 Onder voorbehoud van de toepassing van de bepaling van punt a), komt echter de als 
benoemingsvoorwaarde vereiste ervaring in de privé-sector of als zelfstandige, slechts in 
aanmerking voor een maximumduur van zes jaar vanaf 1 januari 2003 ». 
 

 B.2.1.  Aan het Hof wordt gevraagd of artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepaling, voor de 

berekening van de geldelijke anciënniteit van de magistraten, de ervaring aan de balie of 

tijdens de uitoefening van het ambt van notaris in aanmerking neemt, en niet de ervaring 

verworven als vakbondsafgevaardigde die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 

Wetboek de werknemers voor de arbeidsgerechten vertegenwoordigt, terwijl de op grond van 

artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek verworven ervaring vergelijkbaar zou zijn met 

of zelfs waardevoller dan de ervaring verworven aan de balie of tijdens de uitoefening van het 

ambt van notaris, meer bepaald voor de berekening van de geldelijke anciënniteit van een aan 

de arbeidsgerechten toegewezen magistraat. 

 

 B.2.2.  De drie prejudiciële vragen hebben betrekking op verschillende aspecten : het 

verschil tussen de ervaring aan de balie en die als vakbondsafgevaardigde die optreedt op 

grond van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek (eerste prejudiciële vraag); het 

verschil opgeworpen in de eerste prejudiciële vraag, in het licht van de berekening van de 

geldelijke anciënniteit van een magistraat van de arbeidsrechtbank (tweede prejudiciële 

vraag); het verschil tussen de ervaring als notaris en die als vakbondsafgevaardigde die 

optreedt op grond van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek (derde prejudiciële 

vraag). 

 

 Daar in de prejudiciële vragen wordt gewezen op verschillende aspecten van eenzelfde 

bekritiseerd verschil in behandeling, dienen zij gezamenlijk te worden onderzocht. 
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 B.3.  Uit de feiten van het geschil blijkt dat de eiser voor de verwijzende rechter is 

benoemd tot rechter bij de Arbeidsrechtbank te Bergen en, vóór zijn benoeming, van 1973 tot 

1993 een functie van vakbondsafgevaardigde heeft uitgeoefend die ondermeer bestond in de 

vertegenwoordiging van werknemers op grond van artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 

Wetboek; hij vraagt dat die functie in aanmerking wordt genomen bij de berekening van zijn 

geldelijke anciënniteit van rechter bij de arbeidsrechtbank. 

 

 B.4.  Artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 

 

 « § 3.  Voor de arbeidsgerechten mag bovendien de afgevaardigde van een 
representatieve organisatie van arbeiders of bedienden die een schriftelijke volmacht heeft, de 
arbeider of bediende, partij in het geding, vertegenwoordigen, in zijn naam alle handelingen 
verrichten die bij deze vertegenwoordiging behoren, pleiten en alle mededelingen ontvangen 
betreffende de behandeling en de berechting van het geschil. 
 
 Voor dezelfde gerechten mag, op dezelfde wijze, de zelfstandige arbeider, in geschillen 
betreffende zijn eigen rechten en verplichtingen in die hoedanigheid of in de hoedanigheid 
van mindervalide, vertegenwoordigd worden door de afgevaardigde van een representatieve 
organisatie van zelfstandigen. 
 

 […] ». 
 

 B.5.  Artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek kent aan de afgevaardigde van een 

vakorganisatie een bevoegdheid van vertegenwoordiging toe die op twee vlakken is beperkt : 

enerzijds, betreft die bevoegdheid van vertegenwoordiging alleen de geschillen die voor de 

arbeidsgerechten worden aangebracht en, anderzijds, kan de vakbondsafgevaardigde alleen de 

belangen van de werknemers vertegenwoordigen. 

 

 B.6.  De ervaring aan de balie vertoont specifieke kenmerken die men niet aantreft in om 

het even welke ervaring opgedaan in andere juridische beroepen. Die specifieke kenmerken 

houden verband met het feit dat ervaring aan de balie bij uitstek de kennis meebrengt van een 

aantal werkelijkheden waarmee ook een magistraat in zijn ambtsuitoefening wordt 

geconfronteerd, wat hem onder meer een beter inzicht verleent in het verloop van de 

gerechtelijke procedure en in de rol van de medewerkers van het gerecht, een betere kennis 

van de rechtsonderhorigen, een beter aanvoelen van het begrip van het contradictoir debat en
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van het beginsel van de rechten van de verdediging. De praktijk aan de balie maakt het dan 

ook mogelijk de psychologische, menselijke en juridische kwaliteiten te verwerven die de 

rechters moeten bezitten. 

 

 B.7.  De ervaring als vakbondsafgevaardigde die op grond van artikel 728, § 3, van het 

Gerechtelijk Wetboek, de werknemers vertegenwoordigt, wordt door de wetgever niet in 

aanmerking genomen bij de berekening van de geldelijke anciënniteit van de magistraten. 

Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat de vakbondsafgevaardigden die optreden 

krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek niet noodzakelijk dezelfde ervaring 

hebben als de advocaten. 

 

 Zoals is vastgesteld in B.5 is de bevoegdheid van vertegenwoordiging van de 

vakbondsafgevaardigden die optreden krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk 

Wetboek op twee vlakken beperkt en vormt zij bovendien een afwijking op het beginsel, 

bepaald in artikel 728, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk, op het ogenblik 

van de rechtsingang en later, « de partijen in persoon of bij advocaat [dienen] te verschijnen ». 

 

 B.8.  Bovendien hebben de functies van een vakbondsafgevaardigde die optreedt 

krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek alleen betrekking op de verdediging 

van de belangen van de werknemers, terwijl de notarissen met zeer verschillende aspecten van 

het recht worden geconfronteerd. 

 

 B.9.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 365, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

9 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4909 

 
 

Arrest nr. 137/2010 
van 9 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145bis van het decreet van het Vlaamse 

Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gesteld door 

de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit rechter E. De Groot, waarnemend voorzitter, en, overeenkomstig 

artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus 

voorzitter M. Melchior, en de rechters J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van rechter E. De Groot, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 202.012 van 17 maart 2010 in zake Dina Notte tegen de deputatie van de 
provincieraad van Vlaams-Brabant, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen 
op 26 maart 2010, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 145bis van het decreet dd. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening artikel 10 en 11 van de Grondwet, in de mate dat het, door als 
voorwaarde voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding 
van een gebouw dat gelegen is buiten een geëigende bestemmingszone, oplegt dat deze 
uitbreiding een volumevermeerdering met 100 % niet mag overschrijden, waardoor 
verbouwingen van enige omvang onmogelijk worden voor eigenaars van kleinere woningen, 
en dit in tegenstelling tot eigenaars van grotere woningen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Dina Notte, woonplaats kiezend te 1560 Hoeilaart, de Quirinilaan 2; 
 
 -  de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant; 
 
 -  de Vlaamse Regering. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Dina Notte; 
 
 -  de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Denys, advocaat bij de balie te Brussel, voor Dina Notte; 
 
 .  Mr. P. Malumgré, advocaat bij de balie te Hasselt, loco Mr. M. van Dievoet, advocaat 
bij de balie te Brussel, voor de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 D. Notte heeft een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van haar woning. 
 
 Na negatieve adviezen van het college van burgemeester en schepenen en van de gemachtigde ambtenaar, 
onder meer steunende op het gegeven dat de gevraagde uitbreiding een volumevermeerdering van meer dan 
100 pct. inhoudt, heeft het college van burgemeester en schepenen geweigerd de vergunning te verlenen. De 
bestendige deputatie heeft het administratief beroep tegen die weigeringsbeslissing verworpen. 
 
 D. Notte heeft tegen de beslissing van de bestendige deputatie beroep tot vernietiging ingesteld bij de Raad 
van State. In een van de middelen voert zij aan dat artikel 145bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, in de versie van toepassing op het tijdstip van 
aanneming van het voor de Raad van State bestreden besluit, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
omdat het voor eigenaars van kleine woningen onmogelijk is om verbouwingen van enige omvang uit te voeren, 
terwijl eigenaars van grotere woningen dat wel kunnen. 
 
 De Raad van State besluit de door D. Notte geformuleerde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  D. Notte betoogt dat artikel 145bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna : decreet van 18 mei 1999) in strijd is met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 Volgens haar was het doel van de decreetgever om de impact van zonevreemde woningen op de 
onmiddellijke omgeving te beperken. De praktische toepassing van de in het geding zijnde bepaling leidt 
evenwel tot ongehoorde en onredelijke situaties. 
 
 Een strikte toepassing van artikel 145bis van het decreet van 18 mei 1999 heeft tot gevolg dat eigenaars van 
een kleine woning daarvan nooit een comfortabele woning kunnen maken, terwijl eigenaars van een woning die 
reeds groot is, ze mogen uitbreiden tot een riante woonst. Zodoende hebben eigenaars van een grotere woning niet 
enkel een voordeel inzake het verhoogde wooncomfort dat zij kunnen creëren, maar wordt hun bovendien een 
duidelijk financieel voordeel verschaft in de vorm van een belangrijke meerwaarde van de woning. 
 
 D. Notte is van mening dat het door de decreetgever beoogde doel niet wordt bereikt en dat de strikte 
toepassing van artikel 145bis van het decreet van 18 mei 1999 volledig in strijd is met de ratio legis van het decreet. 
De wetgever heeft over het hoofd gezien dat er mensen zijn die zich om financiële redenen geen groot huis kunnen 
veroorloven. 
 
 Volgens haar is het duidelijk dat het onderscheid tussen eigenaars van kleine woningen en eigenaars van grote 
woningen onvoldoende objectief en redelijk is om het beoogde doel te verwezenlijken. 
 
 Bovendien wordt het in artikel 23 van de Grondwet gewaarborgde recht op wonen sterk aangetast. De 
eigendomsbeperking is ook in strijd met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens. Er is geen redelijke verantwoording om de uitbreiding te verbieden van haar woning van 
92 m2 naar 188 m2 en van 248 m3 naar 738 m3. 
 
 A.2.  De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant zet uiteen dat de decreetgever heeft willen 
vermijden dat bestaande zonevreemde woningen zouden worden uitgebreid, enerzijds, tot een bouwvolume dat 
groter is dan 1 000 m3 en, anderzijds, tot meer dan het dubbel van het bestaande bouwvolume. 
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 De absolute norm (maximum 1 000 m3 bouwvolume) heeft onder andere tot doel een goed wooncomfort te 
waarborgen, alsook de uitbreiding naar grote zonevreemde woningen en de speculatie op zonevreemde 
woningen tegen te gaan. 
 
 Met de relatieve norm (maximaal 100 pct. volumevermeerdering) wordt vermeden dat kleine woningen 
zoals vakantiewoningen (bungalows, chalets), weekendwoningen en andere bestaande kleine woningen die 
permanent worden bewoond, door middel van één enkele stedenbouwkundige vergunning worden omgevormd 
tot grotere woningen die niet in verhouding staan tot de voordien bestaande situatie, tot de goede ruimtelijke 
ordening en tot het zonevreemde karakter van de woning zelf. 
 
 De bestendige deputatie stelt dat de relatieve norm niet tot gevolg heeft dat een kleine woning op termijn 
niet zou kunnen worden uitgebreid tot maximum 1 000 m3. Dat zal echter moeten gebeuren door opeenvolgende 
aanvragen waarbij de vergunningverlenende overheid elke nieuwe uitbreiding zal toetsen aan de goede 
ruimtelijke ordening. 
 
 De relatieve norm onderwerpt de beoordelingsbevoegdheid van de vergunningverlenende overheid in het 
raam van de ruimtelijke ordening aan een strikt kader. Het doel van de decreetgever is niet om zonevreemde 
woningen te laten verdwijnen, maar om die aan een uitzonderingsregeling te onderwerpen om onredelijk grote 
uitbreidingen te vermijden. 
 
 De bestendige deputatie besluit dat volgens haar de prejudiciële vraag ontkennend moet worden 
beantwoord. 
 
 A.3.  De Vlaamse Regering doet opmerken dat de decreetgever te dezen beschikt over een ruime 
discretionaire bevoegdheid, die des te groter is nu hij daarbij het recht op een behoorlijke huisvesting en het recht 
op bescherming van een gezond leefmilieu, beide gewaarborgd in artikel 23 van de Grondwet, met elkaar dient 
te verzoenen. 
 
 Volgens de Vlaamse Regering vloeit het aangevoerde verschil in behandeling niet als zodanig voort uit de 
in het geding zijnde bepaling, die alle zonevreemde woningen aan een en hetzelfde stelsel onderwerpt. Het volgt 
uit de aard van de procentuele begrenzing dat een kleine woning waarvan het volume toeneemt met 100 pct., en 
dus verdubbelt, in absolute cijfers minder volumineus zal zijn dan een grotere woning waarvan het volume 
eveneens verdubbelt. 
 
 Het enige wat naar het oordeel van de Vlaamse Regering moet worden verantwoord, is het beginsel dat de 
decreetgever naast een absolute bovengrens ook een relatieve bovengrens kan voorschrijven. Dat beginsel kan 
niet ernstig ter discussie worden gesteld en is niet kennelijk onredelijk, rekening houdend met de doelstelling van 
de in het geding zijnde bepaling. 
 
 De decreetgever heeft inzake zonevreemde woningen een beleid willen voeren waarbij de zorg inzake 
ruimtelijke ordening en het gebruik van de schaarse open ruimte worden verzoend met sociale bekommernissen, 
zoals het vermijden van verkrotting van het landelijke gebied. Dat laatste zou het geval zijn wanneer 
zonevreemde woningen niet zouden kunnen worden uitgebreid, ook niet wanneer dat noodzakelijk is na, 
bijvoorbeeld, een gezinsuitbreiding, een generatiewissel of andere familiale omstandigheden. De maatregel zou 
ook kunnen bijdragen tot het behoud van het sociale weefsel, in zoverre de beperkingen ertoe leiden dat er 
minder interesse is van « kapitaalkrachtigen ». 
 
 De Vlaamse Regering voert aan dat het nooit de bedoeling van de decreetgever was om zonevreemde 
residentiële bebouwing te stimuleren. Aan de eigenaars van zonevreemde woningen, wier recht op behoorlijke 
huisvesting wordt gewaarborgd door de mogelijkheid om uit te breiden, heeft hij in geen geval een « basisrecht » 
verleend om van een kleine woning een middelgrote woning te maken. 
 
 In die optiek is de relatieve beperking op het vlak van de uitbreiding van het volume, naast de absolute 
beperking, een middel dat pertinent is om het beoogde doel te bereiken. Zonder de relatieve beperking zouden 
kleine zonevreemde woningen in één keer kunnen worden uitgebreid tot woningen met een volume dat 
overeenstemt met de absolute bovengrens, wat de decreetgever klaarblijkelijk niet opportuun heeft geacht. 
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 De Vlaamse Regering stipt nog aan dat de decreetgever in het verleden in meer beperkte regelingen heeft 
voorzien, hetzij omdat de uitbreiding in beginsel helemaal niet was toegestaan, hetzij omdat de relatieve 
uitbreiding van het volume beperkt was tot 20 pct. Die relatieve bovengrens werd vervangen door 100 pct. omdat 
het vroegere maximum voor zeer kleine woningen weinig soelaas bracht (Parl. St., Vlaams Parlement, 
1998-1999, nr. 1332/1, p. 75). 
 
 Ten slotte doet de Vlaamse Regering nog opmerken dat de verzoekende partij voor de Raad van State een 
nieuwe aanvraag zou kunnen indienen overeenkomstig het bij decreet van 27 maart 2009 ingevoegde 
artikel 133/6 van het decreet van 18 mei 1999 of het nieuwe artikel 4.4.15 van de bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 15 mei 2009 gecoördineerde « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ». Daarbij geldt enkel nog de 
absolute bovengrens voor uitbreiding van het bouwvolume (1 000 m3) en is de relatieve volumebeperking niet 
langer gehandhaafd. 
 
 A.4.  D. Notte antwoordt dat het Vlaamse Gewest heeft ingezien dat de vorige regeling discriminerend was, 
nu de procentuele uitbreidingsregel is opgeheven. Er kan niet anders dan worden vastgesteld dat de vorige 
regelingen discriminerend waren. 
 
 Zij is van mening dat het aan de bestendige deputatie toekomt om haar weigeringsbeslissing in te trekken 
en te vervangen door een gunstige beslissing bij toepassing van het decreet van 27 maart 2009. 
 
 Tot zolang vraagt zij de procedure bij het Hof op te schorten. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag betreft de bestaanbaarheid van artikel 145bis van het decreet 

van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening (hierna : decreet van 18 mei 1999) met het beginsel van de gelijkheid en niet-

discriminatie gewaarborgd bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Uit de gegevens van de zaak voor de Raad van State blijkt dat inzonderheid de bepaling 

van artikel 145bis, § 1, eerste lid, 6°, van het decreet van 18 mei 1999, in de versie zoals 

ingevoegd bij decreet van 13 juli 2001 en gewijzigd bij decreet van 21 november 2003, in het 

geding is, waaruit voortvloeit dat een stedenbouwkundige vergunning kan worden verleend, 

niettegenstaande de geldende bestemmingsvoorschriften van de gewestplannen en algemene 

plannen van aanleg, voor de uitbreiding - te dezen in agrarisch gebied - van een woning, mits 

« deze uitbreiding […] een volumevermeerdering met 100 % echter niet [overschrijdt] ». 

 

 De door de verzoekende partij voor de Raad van State gesuggereerde vraag is of het 

gelijkheidsbeginsel wordt geschonden omdat daardoor « verbouwingen van enige omvang 

onmogelijk worden voor eigenaars van kleinere woningen, en dit in tegenstelling tot eigenaars 

van grotere woningen ». 
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 B.2.  Artikel 145bis, § 1, eerste lid, 6°, van het decreet van 18 mei 1999, in de versie van 

toepassing in het bodemgeschil, stelt zowel een relatieve (100 pct. vermeerdering) als een 

absolute (1 000 m3) grens aan het volume bij de eventuele uitbreiding van een zonevreemde 

woning. 

 

 In tegenstelling tot wat de Vlaamse Regering stelt, vloeit uit de in het geding zijnde 

bepaling wel degelijk een verschil in behandeling voort tussen personen die een vergunning 

aanvragen voor een uitbreiding van een zonevreemde woning al naargelang het om een kleine 

dan wel grote woning gaat. Een aanvrager met een woning van per hypothese 100 m3 heeft 

verhoudingsgewijs immers minder mogelijkheden tot uitbreiding dan een aanvrager met een 

woning van 500 m3. 

 

 B.3.1.  Het staat aan de decreetgever om een evenwicht te zoeken tussen een goede 

ruimtelijke ordening en het bij artikel 23, derde lid, 3°, van de Grondwet gewaarborgde recht 

op behoorlijke huisvesting. De in het geding zijnde bepaling beantwoordt aan de zorg van de 

decreetgever om, niettegenstaande een regelgeving inzake ruimtelijke ordening die in beginsel 

berust op ruimtelijke plannen en bestemmingsvoorschriften, in bepaalde gevallen het 

uitreiken van bouwvergunningen in afwijking van die plannen en voorschriften toe te staan. 

 

 Dat beleid van de decreetgever is in de loop der jaren vaak gewijzigd. Het staat niet aan 

het Hof de opeenvolgende keuzes van de decreetgever te beoordelen maar enkel om na te 

gaan of er te dezen een redelijke verantwoording is voor het aangeklaagde verschil in 

behandeling, rekening houdend met het doel en de gevolgen van de maatregel. 

 

 B.3.2.  Wat betreft het doel van de maatregel blijkt uit de parlementaire voorbereiding 

van met name artikel 166 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende 

de organisatie van de ruimtelijke ordening - waarop het bij artikel 9 van het decreet van 

13 juli 2001 ingevoegde artikel 145bis van het decreet van 18 mei 1999 is geïnspireerd - dat 

een zekere versoepeling wenselijk werd geacht ten aanzien van de vroegere bepaling die de 

uitbreidingsmogelijkheid beperkte tot 20 pct. van het volume van een bestaande woning : 

 

 « De uitgewerkte regeling komt er op neer dat een aantal beperkingen van de bestaande 
regeling komen te vervallen. 
 



 7

 Voor woningen vervalt het vroegere maximum van 20 % volumevermeerdering, iets wat 
voor zeer kleine woningen weinig soelaas bracht, en wordt vervangen door 100 %. De 
700 m3-grens blijft wel behouden. De toegelaten werken blijven in principe beperkt tot 
verbouwen en uitbreiden. Herbouwen kan wél indien de onder punt 2° beschreven 
voorwaarden vervuld zijn » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1998-1999, nr. 1332/1, memorie 
van toelichting, p. 75). 
 

 « De minister belicht vervolgens de regels van de zonevreemde gebouwen. Voor deze 
gebouwen worden de huidige ‘ mini-decreet ’-regels bijgestuurd. Zo vervalt voor woningen 
de 20 %-regel : ook de kleine woningen zullen tot 700 [m3] kunnen uitbreiden, echter zonder 
de 100 % volumevermeerdering te overschrijden. 
 
 […]. 
 
 […] Het is niet de bedoeling met dit ontwerpdecreet het herbouwen van hoevetjes in 
agrarisch gebied ‘ uit te lokken ’, aan te moedigen. De aanmerkelijke versoepeling ten aanzien 
van de huidige wetgeving is ingegeven door overwegingen van menselijke en sociale aard : 
om tegemoet te komen aan de behoefte om 19de eeuwse oncomfortabele woonsituaties te 
saneren en de bewoners de mogelijkheid te geven om hun woning aan te passen aan de 
comfortbehoeftes van deze tijd » (Parl. St., Vlaams Parlement, 1998-1999, nr. 1332/8, 
verslag, p. 13). 
 

 De absolute bovengrens van 700 m3 in het decreet van 18 mei 1999 is bij decreet van 

13 juli 2001 op 850 m3 gebracht, waarbij dan wel de kelder- en zolderruimten in het volume 

werden meegerekend, en bij decreet van 21 november 2003 op 1 000 m3. Naar aanleiding van 

die wijzigingen zijn de relatieve beperking en de hiervoor uiteengezette motieven die haar 

verantwoordden niet meer ter discussie gesteld. Daaruit kan worden opgemaakt dat de 

decreetgever het naast een absolute bovengrens nodig achtte om voor de uitbreiding van 

zonevreemde woningen een beperking in te voeren waarbij verhoudingsgewijze rekening 

werd gehouden met de bestaande situatie, weliswaar ook met een zekere versoepeling om een 

aan de huidige noden meer aangepast wooncomfort mogelijk te maken.  

 

 B.3.3.  Wat de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling betreft, dient ermee 

rekening te worden gehouden dat de maatregel betrekking heeft op zonevreemde woningen, 

waarvoor derhalve reeds wordt afgeweken van de normaal geldende regels. Het is in die 

context niet zonder verantwoording de afwijking te beperken tot uitbreidingen die toch een 

verdubbeling van het bestaande volume mogen uitmaken, nadat het uitbreiden voordien tot 

20 pct. was beperkt. 
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 Weliswaar heeft de Vlaamse decreetgever inmiddels de relatieve beperking van de 

afwijkingsmogelijkheden voor vergunning van zonevreemde woningen afgeschaft en enkel 

een absolute bovengrens van 1 000 m3 volume gehandhaafd, maar uit die wijziging volgt niet 

dat de vorige regeling zonder verantwoording was. 

 

 B.4.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.5.  Het Hof, dat is ondervraagd over de in het geding zijnde bepaling zoals van 

toepassing voor de verwijzende rechter, heeft zich niet uit te spreken over de houding die de 

bestendige deputatie dient aan te nemen in het licht van het decreet van 27 maart 2009 tot 

aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 

handhavingsbeleid. Er kan niet worden ingegaan op het verzoek om de rechtspleging om die 

redenen te schorsen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 145bis, § 1, eerste lid, 6°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 

1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, in de versie zoals ingevoegd bij 

decreet van 13 juli 2001 en gewijzigd bij decreet van 21 november 2003, schendt niet de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het, als voorwaarde voor het verkrijgen van 

een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van een gebouw dat gelegen is buiten 

een geëigende bestemmingszone, oplegt dat die uitbreiding een volumevermeerdering met 

100 pct. niet mag overschrijden. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De wnd. voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux E. De Groot 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4912 

 
 

Arrest nr. 138/2010 
van 9 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 11 van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 

 samengesteld uit rechter E. De Groot, waarnemend voorzitter, en, overeenkomstig 

artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus 

voorzitter M. Melchior, en de rechters J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van rechter E. De Groot, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 202.433 van 29 maart 2010 in zake Marcel de Chaffoy tegen de nv « NMBS 
Holding », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 april 2010, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 11 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zo gelezen dat 
geen bijzondere verjaringstermijn geldt binnen dewelke de betrokkene de hierin bepaalde 
procedure tot het verkrijgen van een herstelvergoeding wegens buitengewone schade bij het 
bestuur dient in te stellen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat zij aan de 
administratieve overheid elke bevrijdende verjaring ontzegt, terwijl een vordering tot 
vergoeding van buitencontractuele schade verjaart door het verloop van een bepaalde termijn, 
die gemeenrechtelijk is vastgesteld in artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Marcel de Chaffoy, wonende te 2640 Mortsel, Kapenbergstraat 29; 
 
 -  de nv « NMBS Holding », met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, 
Frankrijkstraat 85; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « NMBS Holding » heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Schyvens, advocaat bij de balie te Antwerpen, voor Marcel de Chaffoy; 
 
 .  Mr. D. D’Hooghe, tevens loco Mr. L. De Vuyst, advocaten bij de balie te Brussel, voor 
de nv « NMBS Holding »; 
 
 .  Mr. H.-K. Carême, tevens loco Mr. P. Luypaers, advocaten bij de balie te Leuven, voor 
de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Marcel de Chaffoy was van 7 september 1943 tot 30 november 1988 in dienst bij de nv « NMBS 
Holding ». Hij bezat de graad van afdelingssecretaris toen hij op 1 mei 1987 werd aangesteld als waarnemend 
adjunct-eerste inspecteur. Hiervoor kreeg hij vanaf 1 november 1987 een toelage, bestaande uit het verschil 
tussen zijn bezoldiging en de bezoldiging die hij zou krijgen indien hij in die hogere graad zou worden benoemd. 
 
 Op 1 december 1988 werd hij ambtshalve op pensioen gesteld als gevolg van een maatregel die gold voor 
alle personeelsleden van zestig jaar of ouder die ten minste dertig jaar effectieve dienst hadden. Zijn bezwaar 
tegen de berekening van zijn pensioenuitkering op basis van zijn wedde als afdelingssecretaris werd door de 
NMBS afgewezen, omdat hij de functie van adjunct-eerste inspecteur slechts tijdelijk uitoefende en de 
vergoeding die hij van 1 mei 1987 tot 30 november 1988 genoot, geen deel uitmaakte van zijn wedde. Bij vonnis 
van 23 december 1989 sloot de Arbeidsrechtbank te Antwerpen zich aan bij die argumenten, en het Arbeidshof 
te Antwerpen bevestigde dat vonnis op 28 mei 2003.  
 
 Op 2 augustus 2003 diende de hij een verzoekschrift om vergoeding, als bedoeld in de in het geding zijnde 
bepaling, in bij de NMBS. Dat verzoekschrift bleef onbeantwoord en op 12 september 2005 leidde hij bij de 
Raad van State een eis tot herstelvergoeding in, gelet op de buitengewone schade, veroorzaakt door de 
beslissingen van de NMBS aangaande zijn individueel carrièreverloop, en aangescherpt door de maatregel van 
gedwongen pensionering.  
 
 De NMBS voerde aan dat de vordering van de verzoekende partij was verjaard, gelet op artikel 2, §§ 1 en 
3, van het statuut van het personeel van de NMBS, en, in ondergeschikte orde, gelet op artikel 2262bis van het 
Burgerlijk Wetboek. De Raad van State verwierp die argumenten, maar stelt, op verzoek van de NMBS, de 
voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  Volgens de nv « NMBS Holding » (hierna : NMBS) dient de prejudiciële vraag bevestigend te 
worden beantwoord, omdat de in het geding zijnde bepaling geen termijn bepaalt waarbinnen de verzoeker zich 
tot de administratieve overheid dient te wenden met een verzoek tot vergoeding, alvorens zich tot de Raad van 
State te richten door middel van een vordering op basis van de in het geding zijnde bepaling. Zodoende zou een 
vordering op grond van de in het geding zijnde bepaling, in tegenstelling tot een gemeenrechtelijke vordering tot 
vergoeding van buitencontractuele schade, niet verjaren ingevolge het verstrijken van een bepaalde termijn te 
rekenen vanaf de schadeverwekkende feiten en/of de kennisname ervan. 
 
 A.2.  Marcel de Chaffoy en de Ministerraad stellen dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden 
beantwoord, aangezien de beweerde ongelijkheid niet zou voortvloeien uit de in het geding zijnde bepaling, maar 
uit artikel 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, of uit de ontstentenis van een verjaringsregel voor een eis 
tot herstelvergoeding, parallel aan artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek. Een 
dergelijke leemte zou alleen door de wetgever kunnen worden opgevuld.  
 
 A.3.  Volgens de Ministerraad zou de prejudiciële vraag geen pertinente vergelijking tussen twee 
categorieën van personen inhouden, aangezien de in het geding zijnde bepaling alleen op administratieve 
overheden, en niet op particulieren, kan worden toegepast, terwijl de verjaringstermijn bedoeld in 
artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wel kan lopen tegen zowel een 
administratieve overheid als tegen een burger. Evenmin zou de in het geding zijnde bepaling een bepaalde 
categorie van personen een voordeel ontzeggen dat het aan anderen toekent.  
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 A.4.  De NMBS stelt dat, overeenkomstig de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 juni 1998 tot 
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 
artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op zowel vorderingen gegrond op 
de foutaansprakelijkheid als op vorderingen gegrond op objectieve of foutloze aansprakelijkheid, tenzij 
bijzondere wetten aangaande buitencontractuele aansprakelijkheid in een eigen verjaringsregeling voorzien. 
 
 Zij stelt bijgevolg een verschil in behandeling op het vlak van de verjaring vast tussen de vergoeding tot 
buitencontractuele aansprakelijkheid, enerzijds, en de vergoeding voor buitengewone schade op basis van de in 
het geding zijnde bepaling, anderzijds, aangezien een bestuur dat een fout begaat, van elke aansprakelijkheid 
wordt bevrijd na vijf of twintig jaar, terwijl hetzelfde bestuur niet het voordeel van de verjaring kan verkrijgen 
indien het geen fout begaat en de vordering wordt ingesteld op grond van de in het geding zijnde bepaling. 
Nochtans zou die laatste vordering vergelijkbaar zijn met andere vormen van foutloze aansprakelijkheid, omdat 
de schade het gevolg is van vaststaande feiten en het aan de verzoeker toekomt de schadeverwekkende 
omstandigheid aan te tonen teneinde een schadeloosstelling te verkrijgen. 
 
 A.5.  Marcel de Chaffoy betoogt evenwel dat een administratieve overheid die door haar foutloos handelen 
een buitengewone schade veroorzaakt, zich niet in dezelfde situatie bevindt als een rechtssubject dat door zijn 
fout of schuldig verzuim schade veroorzaakt. Het rechtmatige belang waarmee artikel 2262bis, § 1, tweede en 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek rekening houdt, namelijk de noodzaak voor wie op grond van 
foutaansprakelijkheid wordt aangesproken om nog in nuttige orde verweer te kunnen voeren over de fout die 
hem wordt verweten, zou immers niet aanwezig zijn bij de administratieve overheid die wordt aangesproken uit 
hoofde van buitengewone schade die door haar toedoen is ontstaan. 
 
 A.6.  Volgens de Ministerraad richt de in het geding zijnde bepaling zich enkel tot administratieve 
overheden, zodat een verschil in behandeling tussen verschillende categorieën van personen enkel uit een andere 
norm zou kunnen voortvloeien. Bovendien zou ook de beperking op buitencontractuele vorderingen die de 
verjaringsregels in artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek inhouden, zich richten tot alle administratieve 
overheden zonder onderscheid. 
 
 De vergelijking tussen de categorieën van personen die zich in de toepassingsgebieden van de 
artikelen 2262bis van het Burgerlijk Wetboek respectievelijk de in het geding zijnde bepaling bevinden, zou 
evenmin opgaan, aangezien de bevoegdheid van de Raad van State op grond van de in het geding zijnde bepaling 
residuair van aard is, aangezien de eis steunt op de billijkheid en aangezien de schade door de administratieve 
overheid dient te zijn veroorzaakt. Het zou immers niet gaan om het afdwingen van een bepaald recht : een 
subjectief recht zou pas ontstaan wanneer de Raad van State de eis gegrond verklaart. Volgens de Ministerraad 
wordt de bevoegdheid van de Raad van State afgebakend van die van de gewone hoven en rechtbanken aan de 
hand van een tweevoudig criterium : enerzijds, het objectief recht tegenover de billijkheid en, anderzijds, het 
subjectief recht tegenover het belang. 
 
 A.7.  De Ministerraad voert aan dat, zelfs indien de vergelijkbaarheid zou worden aanvaard, het 
nagestreefde doel wettig is, aangezien de respectieve bevoegdheden van de Raad van State en de gewone 
rechtbanken en bijgevolg het verschil in behandeling voortvloeien uit de artikelen 144 en 145 van de Grondwet. 
 
 A.8.1.  De NMBS betoogt dat het verschil in behandeling niet gerechtvaardigd is. De verjaring is volgens 
haar immers een middel om rechtszekerheid te creëren. Er zou bijgevolg niet kunnen worden ingezien waarom 
voor een vordering tot vergoeding van buitengewone schade op grond van billijkheid niet dezelfde behoefte aan 
rechtszekerheid zou gelden. In beide situaties zou de administratieve overheid na verloop van een zekere periode 
bevrijd moeten zijn van het risico om tot betaling van schadevergoeding te worden veroordeeld. 
 
 A.8.2.  Marcel de Chaffoy onderstreept dat het rechtszekerheidsbeginsel ook hem beschermt, en dat hij 
onmogelijk rekening kon houden met een verjaringstermijn, nu de in het geding zijnde bepaling er geen oplegt. 
Indien het Hof de in het geding zijnde bepaling ongrondwettig zou verklaren, zou dit voor hem als gevolg 
hebben dat zijn vordering is verjaard vanwege een verjaringstermijn die hij niet kon kennen op het ogenblik 
waarop hij zijn beroep indiende. 
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- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 11 van de gecoördineerde wetten 

op de Raad van State, dat bepaalt : 

 

 « Als geen ander rechtscollege bevoegd is, doet de afdeling bestuursrechtspraak naar 
billijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang, 
bij wege van arrest uitspraak over de eisen tot herstelvergoeding voor buitengewone, morele 
of materiële schade, veroorzaakt door een administratieve overheid.  
 
 De eis tot herstelvergoeding is niet ontvankelijk dan nadat de administratieve overheid 
een verzoekschrift om vergoeding geheel of gedeeltelijk heeft afgewezen of gedurende zestig 
dagen verzuimd heeft daarop te beschikken ». 
 

 B.1.2.  De Raad van State vraagt of die bepaling het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie schendt, in de interpretatie dat zij aan het bestuur elke bevrijdende verjaring 

ontzegt, doordat zij geen termijn bepaalt waarbinnen de betrokkene het verzoekschrift om 

herstelvergoeding aan het bestuur dient voor te leggen, terwijl een vordering tot vergoeding 

van buitencontractuele schade verjaart door het verloop van de termijnen bepaald in 

artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, namelijk vijf jaar vanaf 

de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de 

verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon, of in ieder 

geval twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is 

veroorzaakt, zich heeft voorgedaan. 

 

 B.2.  Het Hof dient dus het verschil in behandeling te onderzoeken tussen de 

administratieve overheden die worden geconfronteerd met een eis tot herstelvordering in de 

zin van de in het geding zijnde bepaling, en de administratieve overheden die worden 

geconfronteerd met een vordering op grond van de gemeenrechtelijke buitencontractuele 

aansprakelijkheid. In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, zijn beide categorieën 

van administratieve overheden vergelijkbaar. Zij worden immers allebei aangesproken voor 

een vergoeding tot herstel van een schade als gevolg van vaststaande feiten die door de eiser 

dienen te worden aangetoond. 
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 B.3.  Met de in het geding zijnde bepaling beoogde de wetgever te voorzien in een 

schadeloosstelling op basis van billijkheidsmotieven (Parl. St., Senaat, B.Z. 1939, nr. 80, 

pp. 34-36), met inachtneming van de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de 

rechterlijke macht en de Raad van State (ibid., pp. 28-29). 

 

 B.4.  Gelet op die grondwettelijke bevoegdheidsverdeling is de procedure vervat in de in 

het geding zijnde bepaling noodzakelijkerwijze residuair van aard. Aangezien de eiser veelal 

de uitkomst van een burgerrechtelijke procedure of een procedure voor een ander 

administratief rechtscollege dient af te wachten, is het niet onredelijk dat de wetgever ervoor 

heeft geopteerd om, in tegenstelling tot de gemeenrechtelijke overheidsaansprakelijkheid, niet 

te voorzien in een verjaringstermijn die begint te lopen op het ogenblik van de feiten. De duur 

van de burgerrechtelijke procedure is immers niet afhankelijk van de eiser. 

 

 B.5.1.  Het Hof dient evenwel nog te onderzoeken of het gebrek aan vervaltermijn na de 

uitputting van de andere rechtsmiddelen redelijkerwijze kan worden verantwoord. Krachtens 

de in het geding zijnde bepaling is de eis tot herstelvergoeding pas ontvankelijk nadat « de 

administratieve overheid een verzoekschrift om vergoeding geheel of gedeeltelijk heeft 

afgewezen of gedurende zestig dagen verzuimd heeft daarop te beschikken ». 

 

 Krachtens artikel 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van 

de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verjaart de eis 

tot herstelvordering « zestig dagen na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing 

houdende afwijzing van het verzoekschrift tot vergoeding », of, indien de administratieve 

overheid verzuimt een beslissing te nemen, « drie jaar te rekenen van de datum van dat 

verzoekschrift ». 

 

 Daarentegen is er geen termijn bepaald waarbinnen, na afloop van de burgerrechtelijke 

procedure of de procedure voor andere administratieve rechtscolleges, de verzoeker zijn 

verzoekschrift om vergoeding dient in te dienen bij de administratieve overheid.  

 

 B.5.2.  Dat gebrek aan vervaltermijn is verantwoord doordat dergelijke verzoeken geen 

subjectief recht betreffen, zodat er geen noodzaak is om nuttig verweer te kunnen voeren 

betreffende een fout die de administratieve overheid zou worden verweten. Bovendien kan de 

Raad van State, die over de eis tot herstelvordering uitspraak doet « met inachtneming van 
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alle omstandigheden van openbaar en particulier belang », het stilzitten van de verzoeker, 

alsook de oorzaak daarvan, in aanmerking nemen (RvSt, 12 maart 2007, Van Eeckhout, 

nr. 168.782). Bovendien zou het tijdsverloop nadelige gevolgen kunnen hebben voor de 

verzoeker, zoals de moeilijkheid om het bewijs te leveren van het oorzakelijk verband tussen 

de niet-foutieve handeling en de schade. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 11 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zo gelezen dat er geen 

verjaringstermijn geldt binnen welke de betrokkene de hierin bepaalde procedure tot het 

verkrijgen van een herstelvergoeding wegens buitengewone schade bij de administratieve 

overheid dient in te stellen, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 9 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De wnd. voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux E. De Groot 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4826 

 
 

Arrest nr. 139/2010 
van 16 december 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest 

van 30 april 2009 « tot wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het 

Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium », gesteld door de 

Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Melchior, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 198.195 van 25 november 2009 in zake Patrick Vantomme en anderen, en 
Francine D’Haeze tegen het Waalse Gewest, vrijwillig tussenkomende partij : de nv « Cora », 
en partijen geroepen tot tussenkomst : 1. de stad Moeskroen, 2. de gemeente Estaimpuis, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 december 2009, heeft de Raad 
van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 tot 
wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium het standstill-beginsel, dat inherent is aan 
het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu bepaald in artikel 23 van de 
Grondwet, in voorkomend geval in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet en de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsook artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij dat Verdrag, in zoverre het tot gevolg heeft dat het : 
 
 -  de inhoud van de gewestplannen geldig verklaart, zonder aan de burgers de waarborgen 
te bieden die gekoppeld zijn aan een procedure tot wijziging van die plannen (met name een 
openbaar onderzoek, een milieueffectrapport en de mogelijkheid om de wettigheid van de 
wijzigingsbeslissing te betwisten), en hun dus slechts een bescherming biedt die wezenlijk 
geringer is dan die welke zij tot op heden konden genieten, zonder dat hiervoor een met de 
maatregel evenredig doel van algemeen belang bestaat; 
 
 -  de mogelijkheden om de bestemming te betwisten aanzienlijk beperkt, waardoor een 
verschil in behandeling wordt ingevoerd ten opzichte van de burgers die de wettigheid kunnen 
betwisten van een bestemming die niet op wetgevende wijze geldig is verklaard; 
 
 -  met terugwerkende kracht van toepassing is op de aan de gang zijnde procedures, 
terwijl die toepassing, die een van de belangrijkste werkelijke doelen van het decreet vormt, 
niet evenredig is met het aangevoerde doel van de maatregel ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Patrick Vantomme en Marie-Andrée Samain, wonende te 7730 Estaimpuis, rue 
Saint-Roch 16, Marie-Claude Deconinck, wonende te 7711 Moeskroen, Frankrijkstraat 6-8, 
Philippe Delberghe, wonende te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 131, Stéphane Delberghe, 
wonende te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 122, Emmanuel Kerkhove, wonende te 
7730 Estaimpuis, chaussée de Dottignies 50, en Stéphane Vanhove en Isabelle 
Vandenbroucke, wonende te 7730 Estaimpuis, rue de la Couronne 42a; 
 
 -  Francine D’Haeze, wonende te 7711 Dottignies, rue du Quevaucamps 4; 
 
 -  de nv « Cora », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 6040 Jumet, 4ème 
rue; 
 
 -  de Waalse Regering. 
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 Patrick Vantomme en anderen en de nv « Cora » hebben memories van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. I. Brouckaert, advocaat bij de balie te Doornik, voor Patrick Vantomme en anderen, 
tevens loco Mr. J. Sambon, advocaat bij de balie te Brussel, voor Francine D’Haeze; 
 
 .  Mr. M. Alexandre loco Mr. T. Vandenput, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « Cora »; 
 
 .  Mr. P. Lambert, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Waalse Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter vorderen de nietigverklaring en de schorsing van de 
tenuitvoerlegging van het besluit van 4 september 2007 van de Waalse minister van Huisvesting, Transport en 
Ruimtelijke Ontwikkeling waarin hij, uitspraak doende over de beroepen ingesteld tegen het besluit van de 
technische en gemachtigde ambtenaren van 30 maart 2007, aan de nv « Cora » een globale vergunning verleent 
voor de bouw en de exploitatie van een commercieel centrum dat een supermarkt, een winkelgalerij, restaurants, 
een bowling, een tuincentrum, een bioscoopcomplex, een benzinestation, een eenheid voor de voorbehandeling 
van water, een parkeerterrein, technische installaties en lokalen, en een stormbekken omvat, dit alles gesitueerd 
in de gemengde bedrijfsruimte van Quevauchamps te Moeskroen en Estaimpuis. 
 
 Bij een arrest nr. 186.682 van 30 september 2008 schorst de Raad van State de tenuitvoerlegging van dat 
besluit omdat de aan de nv « Cora » verleende globale vergunning, die steunt op twee uitbreidingsgebieden voor 
ambachtelijke bedrijven, respectievelijk opgenomen in de gewestplannen van Moeskroen-Komen en van 
Doornik-Leuze-Péruwelz, illegaal is omdat zij niet voor advies is voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de 
Raad van State. 
 
 Op 30 april 2009 wordt het decreet van het Waals Parlement tot wijziging van het decreet van 27 november 
1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (hierna : 
WWROSP) afgekondigd. Met dat decreet verklaart de Waalse decreetgever alle uitbreidingsgebieden geldig, 
waaronder de twee voormelde uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven. 
 
 In een op 8 december 2009 aan het Hof gericht verzoekschrift stellen Patrick Vantomme en anderen een 
beroep tot nietigverklaring in tegen dat decreet. Naar aanleiding van de aanneming van dat decreet meent de 
Raad van State aan het Hof de voorliggende prejudiciële vraag te moeten stellen. 
 

 

 



 4

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Memorie van Patrick Vantomme en consorten, verzoekende partijen voor de verwijzende rechter 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zetten uiteen dat zij, te Moeskroen, 
omwonenden zijn van de vestigingssite van een project betreffende een winkelcomplex dat zich uitstrekt over 
77 hectare en dat reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van drie stedenbouwkundige vergunningen, die alle door 
de Raad van State nietig zijn verklaard, en van een globale vergunning, die op 4 september 2007 is uitgereikt en 
bij een arrest van de Raad van State van 30 september 2008 is geschorst; in dat arrest wordt vastgesteld dat de 
afdeling wetgeving niet is geraadpleegd over de wijziging van de twee gewestplannen waarop de site betrekking 
heeft, wijziging waardoor het gebied van die site niet langer een agrarisch gebied was en een gemengde 
bedrijfsruimte werd. In plaats van de twee gewestplannen te wijzigen teneinde de uitreiking van een nieuwe 
globale vergunning mogelijk te maken, werd besloten om het in het geding zijnde decreet aan te nemen waarvan 
het gevolg, zo niet het belangrijkste werkelijk doel is dat de gevolgen van het arrest van de Raad van State van 
30 september 2008 worden tegengegaan. Antwoorden op parlementaire vragen tonen het verband aan tussen dat 
decreet en het in het geding zijnde project van het winkelcomplex. In de memorie van toelichting bij het 
ontwerpdecreet, ingediend op 23 maart 2009, wordt aangegeven dat in verschillende zaken middelen worden 
afgeleid uit de onwettigheid van gewestplannen die niet aan de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn 
voorgelegd en dat, indien alle procedures voor de uitwerking van de gewestplannen zouden moeten worden 
overgedaan om een of ander procedureel gebrek te verhelpen, zulks een kolossale taak en enorme kosten zou 
inhouden. In de memorie van toelichting wordt bovendien erop gewezen dat de mogelijkheid - zonder beperking 
in de tijd, in tegenstelling tot het Franse recht - om op grond van artikel 159 van de Grondwet een exceptie van 
onwettigheid op te werpen over een bepaald gewestplan, algehele rechtsonzekerheid doet ontstaan ten koste van 
de verwezenlijking van het beleid inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Het in het geding zijnde decreet, 
dat voorziet in de wettelijke dekking met absolute terugwerkende kracht - ook met betrekking tot de hangende 
rechtsgedingen - van verschillende wijzigingen in de planologische bestemming, waaronder die met betrekking 
tot de in het geding zijnde site, is op 30 april 2009 afgekondigd. In een verslag van 31 maart 2009 had de 
auditeur bij de Raad van State besloten tot de nietigverklaring van de globale vergunning. 
 
 A.1.2.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter voeren aan dat de in het geding zijnde norm, 
door de regelmatigheid van een reeks planologische bestemmingen geldig te verklaren op de dag van het 
opnemen ervan in de gewestplannen, zonder een uitzondering te maken op de toepasbaarheid ervan in de 
hangende rechtsgedingen, erop neerkomt dat de burgers die al dan niet een jurisdictioneel beroep hebben 
ingesteld waarvan de afloop wordt beïnvloed door die terugwerkende kracht, op identieke wijze worden 
behandeld en dat zij de eerstgenoemden de voordelen van een hangende jurisdictionele procedure doet verliezen, 
wat voor de tegenpartij erop neerkomt dat zij zich mengt in jurisdictionele procedures en dat zij zichzelf daarin 
de middelen aanreikt om in het gelijk te worden gesteld, en ertoe leidt dat terugwerkende kracht wordt verleend 
aan een decretale norm op een wijze die een dwingende reden van algemeen belang overstijgt, terwijl de in het 
geding zijnde norm op evenredige wijze de doelstellingen had moeten verwezenlijken die ermee worden 
nagestreefd, door een voorbehoud te maken bij de toepasbaarheid ervan met betrekking tot de hangende 
rechtsgedingen. 
 
 A.1.3.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter wijzen erop dat de Raad van State in het 
geschil met betrekking tot de vestiging van een « Cora »-winkel te Moeskroen, geschil waarin zij partij zijn, kan 
oordelen dat het in het geding zijnde decreet de betwiste bestemmingen van de betrokken gewestplannen heeft 
gedekt, zodat het middel in kwestie (dat nochtans ernstig is geacht in het schorsingsarrest en gegrond is 
bevonden in het auditoraatsverslag inzake het beroep tot nietigverklaring) zou worden verworpen. Dat geschil 
lijkt het enige rechtsgeding te zijn dat hangende was bij het aannemen van het decreet en dat relevant is ten 
aanzien daarvan : in de parlementaire voorbereiding wordt immers verwezen naar arresten van de Raad van State 
met betrekking tot geschillen die ofwel zonder voorwerp zijn geworden ingevolge het aannemen van een nieuwe 
beslissing (Dethier, nr. 149.576 van 28 september 2005), ofwel tot een wettelijke geldigverklaring hebben geleid 
(FEDEX [lees : Poumon vert de La Hulpe e.a.], nr. 175.463 van 8 oktober 2007), ofwel zijn afgesloten 
(COPEVA, nr. 170.234 van 19 april 2007); de minister is daarenboven vaag gebleven toen andere geschillen 
moesten worden aangehaald. 
 
 A.1.4.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter voeren aan dat het in het geding zijnde decreet 
op dubbele wijze discriminerend is in zoverre het de burgers die geen jurisdictioneel beroep hebben ingesteld 
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waarvan de afloop wordt beïnvloed door de inwerkingtreding van de in het geding zijnde norm en diegenen die 
dat wel hebben gedaan (die de bestemming die aan een van de bij het decreet gedekte gebieden is gegeven, niet 
langer kunnen betwisten, terwijl zij zich in een verschillende situatie bevinden), op identieke wijze behandelt, en 
in zoverre het de burgers die een jurisdictioneel beroep hebben ingesteld waarvan de afloop wordt beïnvloed 
door de inwerkingtreding van de in het geding zijnde norm, anders behandelt dan de rest van de burgers die een 
jurisdictioneel beroep op andere gebieden hebben ingesteld en aan wie een deel van hun kansen op slagen niet 
wordt ontzegd via een wetgevend optreden dat hun procedure omzeilt. 
 
 Verwijzend naar de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en naar 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, doen de verzoekende partijen voor de verwijzende 
rechter gelden dat de rechtspraak van het Hof een inmenging van de wetgevende macht in de rechtsbedeling 
afkeurt die tot gevolg zou hebben dat de gerechtelijke ontknoping van het geschil wordt beïnvloed, tenzij een 
dergelijke inmenging wordt verantwoord door dwingende redenen van algemeen belang; zij doen gelden dat het 
beginsel van de wapengelijkheid zich ertegen verzet dat het Waalse Gewest zichzelf, tijdens de procedure, de 
middelen aanreikt om in het gelijk te worden gesteld, terwijl het voormelde artikel 13 het bestaan van een 
daadwerkelijk rechtsmiddel inhoudt wanneer de bij dat Verdrag beschermde rechten (met name het recht op 
eerbiediging van het privéleven en van de woning, beïnvloed door de bestemmingsmogelijkheden van de 
onmiddellijke omgeving, alsook de eerbiediging van het eigendomsrecht) worden geschonden en terwijl 
artikel 14 van hetzelfde Verdrag discriminatie bij het genot van diezelfde rechten verbiedt. Zij brengen eveneens 
de rechtspraak van het Hof in herinnering volgens welke de retroactiviteit van de wetskrachtige normen enkel 
kan worden verantwoord op grond van bijzondere omstandigheden, met name wanneer zij onontbeerlijk is voor 
de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang. 
 
 A.1.5.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter doen gelden dat de bij het in het geding zijnde 
decreet nagestreefde doelstellingen - namelijk het voorkomen van rechtsonzekerheid door te vermijden dat 
bepaalde bestemmingen van bepaalde gewestplannen stelselmatig kunnen worden betwist, en het vermijden van 
de administratieve last die een wijziging van de gewestplannen volgens de daarop van toepassing zijnde 
procedure zou inhouden - konden worden verwezenlijkt zonder op de hangende rechtsgedingen van toepassing te 
zijn. De rechtsonzekerheid kan immers niet enkel uit het geschil met betrekking tot het door de verzoekende 
partijen betwiste project voortvloeien en het is niet noodzakelijk om alle betrokken gewestplannen te wijzigen 
voor enkel die percelen waarop dat project betrekking heeft, die in hun huidige staat konden worden gelaten. De 
aangeklaagde discriminaties hebben dus een onevenredig karakter. 
 
 A.1.6.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter voeren aan dat geen enkele dwingende reden 
van algemeen belang de toepasbaarheid van het decreet op de hangende rechtsgedingen verantwoordt, gesteld 
dat er een zou bestaan om te verantwoorden dat de gewestplannen geldig worden verklaard. Het in het geding 
zijnde belang is het belang van een winkelcomplex en geen algemeen belang. Ondanks de omvang van het 
complex kan het bovendien niet als een dwingende reden worden beschouwd en is het trouwens niet in 
aanmerking genomen in het « DAR »-decreet van 17 juli 2008. 
 
 De onevenredigheid die voortvloeit uit het niet maken van een voorbehoud bij de toepasbaarheid van het 
decreet op de hangende rechtsgedingen blijkt des te meer daar dat decreet nauw verband houdt met het beroep 
dat de verzoekende partijen bij de Raad van State hebben ingesteld. Ofwel was er een wetgevend optreden « op 
maat », hetgeen niet toelaatbaar is, ofwel werd een niet-exclusieve maatregel genomen, hetgeen niet mocht 
beletten dat een uitzondering werd gemaakt op de toepasbaarheid van het decreet op de hangende 
rechtsgedingen. Die onevenredigheid werd aan de kaak gesteld door de « Conseil supérieur des villes, communes 
et provinces de la Région wallonne » en impliciet erkend door de verantwoordelijke minister, maar is geenszins 
verantwoord in de memorie van toelichting bij het in het geding zijnde decreet, in tegenstelling tot andere 
evidente gronden van betwisting. 
 
 A.1.7.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter brengen de rechtspraak van het Hof in 
herinnering volgens welke het bestaan van hangende beroepen zich niet verzet tegen een wettelijke 
geldigverklaring, maar doen gelden dat wanneer de toepassing op een hangend rechtsgeding niet wordt 
verantwoord door een reden die noodzakelijk is voor het algemeen belang of wanneer het mogelijk is het 
nagestreefde doel te verwezenlijken zonder inbreuk te maken op de in het geding zijnde normen en beginselen, 
er een onevenredigheid bestaat tussen de maatregel en het nagestreefde doel. Het Hof heeft rekening gehouden 
met die omstandigheden om een wettelijke geldigverklaring te vernietigen (arrest nr. 16/91). In het onderhavige 
geval is de problematiek van de hangende rechtsgedingen het belangrijkst aangezien niet wordt betwist dat zij 
aan de oorsprong van het aannemen van het in het geding zijnde decreet liggen. 
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 A.1.8.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter voeren aan dat het in het geding zijnde 
decreet, door de regelmatigheid van een reeks planologische bestemmingen van gewestplannen louter bij decreet 
geldig te verklaren, aan de burgers niet de waarborgen biedt die gekoppeld zijn aan een procedure tot wijziging 
van die plannen (met name een openbaar onderzoek, een milieueffectrapport en de mogelijkheid om de 
wettigheid van de beslissing tot wijziging te betwisten) of zelfs niet die welke gekoppeld moeten zijn aan het 
aannemen van een norm die belangrijke gevolgen voor het milieu heeft, terwijl de normen waarvan de schending 
wordt aangevoerd, inhouden dat die waarborgen worden geboden, of op zijn minst dat de adressaten van de in 
het geding zijnde norm niet het voorwerp kunnen uitmaken van een bescherming die duidelijk geringer is dan die 
welke zij tot op heden konden menen te genieten, zonder dat daarvoor een met de maatregel evenredig doel van 
algemeen belang bestaat. Aldus zou afbreuk zijn gedaan aan het standstill-beginsel, dat inherent is aan het recht 
op de bescherming van een gezond leefmilieu bepaald in artikel 23 van de Grondwet. 
 
 A.1.9.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter doen gelden dat krachtens de 
richtlijn 2001/42/EG, alsook krachtens het Verdrag van Aarhus, de burgers op adequate wijze moeten worden 
geraadpleegd, de milieueffecten van dat plan of van die norm moeten worden onderzocht en de burgers over de 
mogelijkheid moeten beschikken om de materiële en formele rechtmatigheid van het besluit van de instantie die 
dat plan of die norm invoert of wijzigt, te bestrijden. Die verplichtingen worden opgelegd vóór het aannemen 
van een bestemmingsplan, maar ook vóór het aannemen van normen die niet van planologische aard zijn maar 
toch een aanzienlijk effect op het milieu hebben. 
 
 Zij doen, ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel, eveneens gelden dat de wettelijke geldigverklaring niet 
dezelfde waarborgen biedt als die welke verband houden met een reglementaire wijziging van de gewestplannen. 
 
 A.1.10.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter doen gelden dat het in het geding zijnde 
decreet hun de waarborgen ontzegt waarop zij zich hadden kunnen beroepen indien de bij dat decreet 
bekrachtigde gebieden via een wijziging van de gewestplannen waren vastgelegd, en die waarop zij zich hadden 
moeten kunnen beroepen vóór het aannemen van een norm met belangrijke gevolgen voor het milieu. 
 
 De partijen kunnen immers de wettigheid van de bij het decreet gedekte bestemmingen niet langer 
betwisten en de toepassing ervan kan niet langer worden geweerd door de bevoegde instanties, zowel met 
betrekking tot het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State als met betrekking tot de 
andere grieven. Bovendien wordt niet geheimzinnig gedaan over het feit dat het in het geding zijnde decreet de 
logge procedures vermijdt die inherent zijn aan een herstel van de gewestplannen volgens de van toepassing 
zijnde procedure, hetgeen aanzienlijk afbreuk doet aan de bezwaarmogelijkheden van derden. Overeenkomstig 
de in het middel aangevoerde verdragsnormen had een wijziging van de gewestplannen volgens de van 
toepassing zijnde procedure immers ingehouden dat de burgers vóór die wijziging hadden moeten worden 
geraadpleegd, dat de gevolgen van die wijziging daarenboven onderzocht hadden moeten worden en dat de 
burgers de materiële en formele rechtmatigheid van de doorgevoerde bestemmingswijziging hadden moeten 
kunnen bestrijden. Dat brengt een aanzienlijke vermindering van het niveau van de bescherming van het gezonde 
leefmilieu met zich mee. Te dezen bekrachtigt het decreet, met betrekking tot het door de verzoekende partijen 
aan de kaak gestelde winkelcomplex, een bestemming die de bouw van het complex mogelijk maakte maar die 
onwettig was en had moeten worden geweerd ten voordele van de vorige bestemming. Het gevolg van het 
decreet is met andere woorden niet dat wat bestaat wordt bekrachtigd, maar wel dat de bestaande situatie wordt 
gewijzigd. Het zijn immers niet de twee gewijzigde gewestplannen (die bij de in het geding zijnde norm worden 
bekrachtigd) die de bestaande situatie uitmaken, maar wel de twee gewestplannen in zoverre zij niet onwettig 
zijn verklaard door de Raad van State in zijn arrest van 30 september 2008 (wat per definitie verschilt van de 
gewijzigde gewestplannen). 
 
 A.1.11.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter doen gelden dat de inbreuk op het recht op 
een gezond leefmilieu onevenredig lijkt, rekening houdend met de alternatieven : 
 
 -  de bestemmingen enkel voor het verleden geldig verklaren, zodat enkel de definitief geworden 
vergunningen niet opnieuw in het geding kunnen worden gebracht; 
 
 -  bepalen dat de wettelijke dekking slechts een overgangsregeling is die het mogelijk maakt de 
rechtszekerheid te waarborgen totdat nieuwe bestemmingen worden aangenomen met inachtneming van de van 
toepassing zijnde procedures (en dus met de waarborgen dat zulks inhoudt); 
 
 -  enkel het gebrek dekken dat ertoe heeft geleid dat gewestplannen onwettig zijn verklaard, namelijk het 
niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State; aldus was het voldoende geweest 
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terugwerkende kracht te verlenen aan de sedert het decreet van 27 november 1997 bestaande regeling waarbij de 
Raad van State voor de gewestplanherzieningen niet moet worden geraadpleegd. Zodoende zouden de 
nagestreefde doelstellingen zijn verwezenlijkt, terwijl de bestemmingen geen wetgevende aard zouden 
verkrijgen en dus nog steeds zouden kunnen worden betwist om andere redenen dan enkel de gedekte 
formaliteit; 
 
 -  een wettelijke dekking doorvoeren door een uitzondering te maken voor de hangende rechtsgedingen 
en/of voor de gevallen waarin de geldig te verklaren bestemming werd betwist; 
 
 -  het proces van wettelijke dekking koppelen aan waarborgen ad hoc die een verzet van de burgers tegen 
de bekrachtiging van de bestemmingen mogelijk maken. 
 
 De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter verwijzen in dat verband naar het arrest nr. 137/2006. 
De omstandigheid dat het in het geding zijnde decreet terugwerkende kracht heeft tot een tijdstip vóór de 
inwerkingtreding van de in het middel aangevoerde verdragsbepalingen, is te dezen onbelangrijk aangezien het 
wel degelijk het decreet is dat het mogelijk maakt om de in het geding zijnde site te bebouwen. Bovendien 
hebben de partijen voor het Hof niet de mogelijkheid om de procedure-elementen of elementen ten gronde in 
verband met het decreet (zoals, respectievelijk, de verplichting om de Raad van State te raadplegen of de 
opportuniteit van de bekrachtigde gebiedsindeling) te betwisten. 
 
 A.1.12.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter weerleggen de verantwoordingen die in de 
memorie van toelichting bij het in het geding zijnde decreet zijn aangevoerd om de bestaanbaarheid van de 
gevolgen van het decreet met de standstill-verplichting aan te tonen. 
 
 De eerste verantwoording, volgens welke het decreet vermijdt dat gebieden meestal « buiten het 
gewestplan » zouden vallen, met als enige waarborg de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, is onjuist 
aangezien de betrokken bestemmingen sedert het aannemen van het oorspronkelijke gewestplan vaak zijn 
gewijzigd zodat het, bij gebrek aan geldigverklaring, de vroegere bestemming is die opnieuw zou verschijnen. In 
elk geval zou een terugkeer naar een gebied dat « buiten het gewestplan » valt, minder nadelig zijn voor de 
burger dan een gebied met wetgevende waarde aangezien hij, in het eerste geval, de regelmatigheid van de 
bestemming kan betwisten. 
 
 De tweede verantwoording, volgens welke het gevolg van de norm niet zou kunnen worden gelijkgesteld 
met een herziening van de gewestplannen aangezien de gebiedsindeling niet wordt gewijzigd en niet tot 
bezwaren had geleid, is evenmin relevant : de gebiedsindeling wordt wel degelijk gewijzigd aangezien een 
onregelmatige gebiedsindeling voortaan geldig wordt verklaard, en zelfs indien de gebiedsindeling niet werd 
gewijzigd, hadden de bij artikel 23 van de Grondwet en bij het Verdrag van Aarhus geboden waarborgen in acht 
moeten worden genomen, rekening houdend met de belangrijke gevolgen van het decreet voor het milieu. Ten 
slotte werden wel degelijk bezwaren geuit tijdens het openbaar onderzoek met betrekking tot het betwiste 
project, en het blijkt niet dat daarmee rekening is gehouden zodat die situatie is verkregen zonder inachtneming 
van de procedurele waarborgen. Voor het overige is de ontstentenis van beroepen tegen de 
gewestplanwijzigingen geen doorslaggevend element aangezien een planologische bestemming gewoonlijk pas 
wordt betwist wanneer zij een nadeel berokkent aan een particulier die een concreet project overweegt. 
 
 De derde verantwoording, volgens welke de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de 
wettigheid van de gewestplannen in bepaalde arresten met betrekking tot de betrokken gebieden niet ambtshalve 
heeft opgeworpen, is irrelevant, aangezien de geldigverklaring aantoont dat de wetgever het in andere arresten 
vastgestelde gebrek ernstig heeft bevonden. 
 
 De vierde verantwoording houdt verband met de dwingende redenen van algemeen belang die de inbreuk 
op het standstill-beginsel, gesteld dat zij wordt aangetoond, zouden verantwoorden. Die redenen kunnen niet 
worden aanvaard, ongeacht of het de logge procedure tot wijziging van de gewestplannen betreft (aangezien die 
procedure net de procedure is die een vaste vorm geeft aan de bij het Verdrag van Aarhus en de 
richtlijn 2001/42/EG geboden waarborgen) of de rechtsonzekerheid (aangezien die verdragsnormen het net 
mogelijk maken om bepaalde bestemmingen in het geding te brengen). Daarenboven is reeds erop gewezen dat 
een voorbehoud bij de toepasbaarheid van de in het geding zijnde akte wat betreft de hangende rechtsgedingen 
geen enkele rechtsonzekerheid zou hebben teweeggebracht, gezien het beperkte aantal gevallen. 
 
 Ten slotte is de vijfde verantwoording die is afgeleid uit het arrest nr. 51/2007 waarin de geldigverklaring 
van het gewestelijk ontwikkelingsplan van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bij de ordonnantie van 



 8

2 december 2004 niet is afgekeurd, evenmin relevant rekening houdend met het beperkte karakter van het gezag 
van gewijsde van de verwerpingsarresten. Daarenboven zijn beide normen fundamenteel verschillend : in 
tegenstelling tot de gewestplannen is het gewestelijk ontwikkelingsplan in beginsel indicatief en beperken de 
beperkte en onrechtstreekse reglementaire gevolgen ervan zich tot positieve elementen voor de adressaten; de bij 
de Brusselse ordonnantie gedekte gebreken waren beperkt tot het niet raadplegen van de Raad van State, terwijl 
bij het in het geding zijnde decreet gewestplanherzieningen geldig worden verklaard die zijn doorgevoerd zonder 
rekening te houden met de meningen die tijdens het openbaar onderzoek zijn geuit; nog doorslaggevender is dat 
de Brusselse ordonnantie niet werd betwist ten aanzien van het standstill-beginsel, het Verdrag van Aarhus of de 
richtlijn 2001/42/EG en daarenboven enkel een voorlopige regeling vaststelde, voorafgaand aan een herstel van 
de onwettige reglementaire akte met inachtneming van processen tot herziening van het plan. 
 
 A.1.13.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van mening dat de volgende prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zou moeten worden gesteld : 
 
 « Dienen de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, 
in samenhang gelezen met bijlage II van die richtlijn, alsook de artikelen 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus van 
25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, goedgekeurd door de Europese Gemeenschap bij het besluit 2005/330/EG [lees : 
2005/370/EG] van de Raad van 17 februari 2005, in die zin te worden geïnterpreteerd dat zij een overheid de 
mogelijkheid bieden een wetskrachtige norm aan te nemen die tot gevolg heeft dat de geldigheid van bepaalde 
planologische bestemmingen wordt bekrachtigd, zonder aan het publiek de in de voormelde bepalingen bedoelde 
waarborgen inzake raadpleging, onderzoek van de milieueffecten en verzet te bieden ? ». 
 
 A.1.14.  Zij voeren in een derde punt aan dat de in het geding zijnde norm, wegens de wetgevende aard 
ervan, tot gevolg heeft dat de mate van onaantastbaarheid van de planologische bestemmingen die zij dekt, wordt 
versterkt, met als gevolg een verschillende behandeling tussen burgers naargelang de bestemming in het 
gewestplan dat op hen betrekking heeft, al dan niet op wetgevende wijze geldig is verklaard, terwijl burgers die 
in een identieke situatie zijn geplaatst, op dezelfde wijze moeten worden behandeld en dus over dezelfde 
betwistings-, wijzigings- en afwijkingsmogelijkheden moeten beschikken ten opzichte van het 
bestemmingsgebied dat op hen betrekking heeft. 
 
 A.1.15.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter doen gelden dat het in het geding zijnde 
decreet een verschil in behandeling teweegbrengt tussen burgers, naargelang de bestemming die in het 
gewestplan aan het gebied waarin zij wonen wordt gegeven of die zij willen betwisten, al dan niet geldig is 
verklaard op wetgevende wijze. In het eerste geval worden de betwistingsmogelijkheden aanzienlijk ingeperkt en 
kan artikel 159 van de Grondwet niet langer worden aangevoerd. Bovendien zal de wijziging van de geldig 
verklaarde gebieden niet langer op reglementaire wijze kunnen plaatsvinden en zal daarvan niet langer kunnen 
worden afgeweken via een gemeentelijk plan van aanleg dat afwijkt van het gewestplan. 
 
 A.1.16.  Volgens de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter wordt dat verschil in behandeling 
niet verantwoord in de parlementaire voorbereiding van het decreet maar beperkt men zich daarin tot het 
verantwoorden van de wettelijke dekking en niet van de modaliteiten ervan. 
 
 A.1.17.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van mening dat er geen redelijk verband 
van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel : dat doel kon worden bereikt 
door alle gebieden van de gewestplannen geldig te verklaren of door enkel de problematiek van de verplichting 
tot raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State geldig te verklaren. Bij het decreet worden 
evenwel enkel de daarin beoogde gebieden geldig verklaard, maar in alle opzichten, hetgeen de belanghebbende 
derden verhindert om elk ander gebrek te betwisten dat de geldigheid van het gewestplan aantast, zoals het niet 
in aanmerking nemen van het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening of van de 
mening van de omwonenden die tijdens het openbaar onderzoek zijn geraadpleegd. Artikel 41 van het Waalse 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium had evenwel met terugwerkende kracht 
kunnen worden aangewend om enkel het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State te 
dekken. 
 
 A.1.18.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter voeren een inbreuk op de scheiding der 
machten aan in zoverre het in het geding zijnde decreet aan de Waalse Regering een bevoegdheid ontzegt die 
haar in beginsel bij het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium is 
voorbehouden, namelijk de concrete regeling van de bestemming van het gehele gewestelijke grondgebied. De 
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gewestplannen kunnen enkel nog gedeeltelijk door de Waalse Regering worden gewijzigd, wat een gebrek aan 
samenhang creëert; de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter refereren mutatis mutandis aan het 
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over het « DAR »-decreet. 
 
 
 Memorie van F. D'Haeze, verzoekende partij voor de verwijzende rechter 
 
 A.2.  F. D’Haeze, verzoekende partij voor de verwijzende rechter, zet uiteen dat de twee in het geding 
zijnde gewestplannen in 1993 het voorwerp hebben uitgemaakt van gedeeltelijke herzieningen en dat de 
wettigheid van die herzieningen om twee redenen voor de Raad van State in het geding is gebracht : de ene is 
afgeleid uit de schending van artikel 40, § 1, van het vroegere Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium (hierna : WWROSP), in zoverre die herzieningen, daar zij niet de in die bepaling 
bedoelde verrichtingen van openbaar belang beogen, niet binnen de grenzen blijven waarbinnen een 
gedeeltelijke herziening - in plaats van een globale herziening - kon worden uitgevoerd; de andere is het niet 
raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State waaraan die maatregelen moesten worden 
voorgelegd rekening houdend met het reglementaire karakter van de inhoud ervan, zoals dat voortvloeide uit de 
bepalingen van het WWROSP vóór de wijziging ervan bij het decreet van 27 november 1997 (dat aan de inhoud 
van de gebiedsindeling een decretale waarde geeft). De dringende noodzakelijkheid werd aangevoerd om 
drogredenen en het is de tussenkomende partij niet duidelijk welke dwingende redenen een inmenging in de voor 
de Raad van State hangende procedures verantwoorden ten aanzien van de artikelen 10, 11 en 23 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens : de Waalse Regering wist sedert 1990 immers dat de afdeling wetgeving van de Raad van State moest 
worden geraadpleegd; zij is die verplichting om drogredenen evenwel niet nagekomen en de decreetgever heeft 
tot 2009 gewacht om op te treden, terwijl het probleem sedert 1997 niet meer bestaat. Ten slotte wordt het 
wetgevend optreden uitsluitend verantwoord door dat procedurele gebrek, terwijl de tussenkomende partij een 
middel ten gronde heeft aangevoerd voor de Raad van State, dat is afgeleid uit de schending van het voormelde 
artikel 40 van het vroegere WWROSP. 
 
 
 Memorie van de nv « Cora », tussenkomende partij voor de verwijzende rechter 
 
 A.3.1.  De nv « Cora » wijst erop dat het in het geding zijnde project zowel voor haar positionering op het 
Belgische grondgebied als voor het betrokken gewest strategisch is. Zij brengt in herinnering dat dat project het 
voorwerp van drie vergunningen heeft uitgemaakt. De eerste vergunning is nietig verklaard om een reden die 
niets te maken heeft met de onwettigheid van de gewestplannen, de tweede wegens een gebrek aan motivering 
van de betrokken akte en de derde is geschorst om een reden die verband houdt met de onwettigheid van 
gewestplannen die niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn voorgelegd. 
 
 Zij brengt in herinnering dat het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen de verschillende gebieden omschreef op basis 
waarvan het grondgebied via de door de Koning vast te stellen gewestplannen kon worden ingedeeld. De 
afdeling wetgeving van de Raad van State is erover geraadpleegd en het is op grond van dat koninklijk besluit 
dat het gewestplan Moeskroen-Komen op 17 januari 1979 en het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz op 24 juli 
1981 zijn aangenomen, die beide de vestigingssite van het project van de nv « Cora » in agrarisch gebied 
opnamen. Die twee gewestplannen werden gedeeltelijk gewijzigd bij twee besluiten van de Waalse Regering van 
29 juli 1993, op grond waarvan de vestigingssite van het project van de nv « Cora » in een uitbreidingsgebied 
voor ambachtelijke bedrijven werd opgenomen, maar zonder dat het voorschrift van dat nieuwe soort van gebied, 
waarin niet was voorzien bij het voormelde koninklijk besluit van 28 december 1972, aan de afdeling wetgeving 
van de Raad van State werd voorgelegd. Een Waals decreet van 27 november 1997 bepaalt dat de 
uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven voortaan worden geregeld door de bepalingen die van 
toepassing zijn op de gemengde bedrijfsruimten. Die gebieden worden, op de datum van inwerkingtreding van 
de opneming ervan in de betrokken gewestplannen, geldig verklaard bij het in het geding zijnde decreet.  
 
 Zij beschrijft vervolgens de ontstaansgeschiedenis van dat decreet door te verwijzen naar parlementaire 
interpellaties, naar de memorie van toelichting bij dat decreet, naar het advies van de Raad van State en van de 
verschillende instanties die over het project zijn geraadpleegd en die daarbij, over het geheel genomen, gunstige 
adviezen hebben verleend, en naar de parlementaire voorbereiding. 
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 A.3.2.  De nv « Cora » brengt het beginsel van de wettelijke geldigverklaring in herinnering. Zij wijst erop 
dat de Raad van State, in zijn arrest van 30 september 2008, de wetgever heeft verzocht om de door 
onregelmatigheden aangetaste gewestplannen geldig te verklaren. 
 
 Zij brengt de draagwijdte van de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
in herinnering. Verwijzend naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en naar het 
arrest nr. 98/2001 van 13 juli 2001, voert zij aan dat de wetgever het recht heeft om afbreuk te doen aan de bij 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde rechten voor zover hij 
dwingende redenen van algemeen belang aantoont. Wat betreft het recht op daadwerkelijke toegang tot een 
rechtbank, voert zij aan dat het niet absoluut is en verwijst zij naar zowel de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens als het arrest nr. 49/2002 van 13 maart 2002. De beperking tot een beroep bij het 
Hof kan op zich niet worden geïnterpreteerd als een schending van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens, althans indien die beperking een grondslag vindt in een legitiem doel en een redelijk 
verband van evenredigheid vertoont tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. 
 
 Zij brengt de draagwijdte van de artikelen 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus in herinnering, waarvan de 
Toepassingsgids aangeeft dat artikel 7 aan de partijen meer speelruimte laat om geschikte oplossingen te vinden 
met het oog op de inspraak van het publiek in die categorie van besluitvorming. Dat publiek heeft, krachtens 
artikel 8, een rol te vervullen met betrekking tot de beslissingen die zijn bestaan beïnvloeden en met betrekking 
tot de totstandkoming van de wetten en normatieve akten. De uitdrukking « zoveel mogelijk » wijst evenwel 
erop dat de partijen bij het Verdrag rekening zullen moeten houden met de politieke context waarin die wetten en 
akten kaderen. Wat de richtlijn 2001/42/EG betreft, is zij van mening dat daarin de minimale vereisten worden 
vastgesteld waaraan elke milieubeoordeling moet voldoen vóór het aannemen van het plan of het programma in 
kwestie (artikel 4, lid 1). De beoordeling omvat het opstellen van een milieurapport dat minstens aan de vereisten 
van artikel 5 moet voldoen en het raadplegen van de bevoegde milieu-instanties en van het publiek over het 
ontwerpplan of -programma en over het milieurapport (artikel 6). 
 
 Zij brengt ten slotte de draagwijdte van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet en van de 
standstill-verplichting in herinnering. Die verplichting verbiedt de overheid om wetten uit te vaardigen die haaks 
staan op de gewaarborgde rechten; daarvan kan worden afgeweken, zoals is aangegeven in de arresten 
nrs. 87/2007 van 20 juni 2007, 137/2006 van 14 september 2006 en 114/2008 van 31 juli 2008. 
 
 A.3.3.  Bij het onderzoek ten gronde voert de nv « Cora » aan dat dwingende redenen van algemeen belang 
het de wetgever mogelijk maken om een onregelmatige akte met terugwerkende kracht te dekken door middel 
van een wetskrachtige norm met een invloed op een hangend rechtsgeding. Die redenen bestaan te dezen en 
beperken zich niet alleen tot haar private belangen aangezien het een belang met gewestelijke draagwijdte 
betreft. Het arrest van de Raad van State waarbij de in het geding zijnde vergunningen zijn geschorst, was 
hoogstens de katalysator die de decreetgever ertoe bracht om vast te stellen dat dat debat op de meeste gebieden 
betrekking had en dat tal van projecten bijgevolg waren bedreigd, aangezien het 15 249 hectare betreft : de 
betwiste geldigverklaring betreft dus veel meer dan de 36 hectare van het door de verzoekende partijen 
bekritiseerde project. Dat decreet heeft niet dezelfde draagwijdte als het « DAR »-decreet van 17 juli 2008 
aangezien de erin beoogde gewestplannen een reglementaire draagwijdte hebben en akten met algemene 
draagwijdte vormen. 
 
 De dwingende redenen van algemeen belang waarop het decreet is gebaseerd, zijn talrijk : het vrijwaren 
van de rechtszekerheid, het bevorderen van de economische ontwikkeling, het vermijden van de logge 
administratieve procedures die inherent zijn aan het herstel van de betrokken gewestplannen en het beschermen 
van het leefmilieu (waartoe de gewestplannen een instrument zijn), zoals in de memorie van toelichting duidelijk 
wordt aangegeven. 
 
 Het aanvaarden van het bestaan van dergelijke redenen volstaat om de naleving van het 
evenredigheidsbeginsel aan te tonen. Dat geldt des te meer daar het in het geding zijnde decreet de procedure tot 
nietigverklaring van de bestreden vergunning, waartegen tien andere middelen zijn aangevoerd waarop dat 
decreet geen betrekking heeft slechts in geringe mate beïnvloedt. De terugwerkende kracht van het decreet was 
onontbeerlijk om de doeltreffendheid van de maatregelen te waarborgen aangezien, zo niet, duizenden 
vergunningen onwettig zouden kunnen worden verklaard, niet zouden kunnen worden vernieuwd (wanneer het 
om milieuvergunningen gaat) of het voorwerp van beroepen zouden kunnen uitmaken (wanneer het om recente 
maatregelen gaat) wanneer zij zijn uitgereikt voor de betrokken gebieden, sedert de inwerkingtreding van de 
uitbreidingsgebieden. Zij moesten dus geldig worden verklaard vanaf de respectievelijke opneming ervan in de 
23 gewestplannen van het Waalse Gewest. Er valt niet in te zien wat zou verantwoorden dat de gebieden met 
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betrekking tot het door de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter bekritiseerde project niet geldig 
worden verklaard, aangezien dat een discriminatie zou teweegbrengen en het bestaan zelf van de hiervoor in 
herinnering gebrachte dwingende redenen zou weren.  
 
 A.3.4.  De nv « Cora » voert voorts aan dat het voorschrift van de in het geding zijnde uitbreidingsgebieden 
voor ambachtelijke bedrijven niet is vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 december 1972, noch bij het 
WWROSP, maar bij de koninklijke besluiten van 24 juli 1981 en 29 juli 1993 tot vaststelling van de twee 
betrokken gewestplannen. Bij artikel 6 van het decreet van 27 november 1997 is het voorschrift van de 
uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven in alle gewestplannen gewijzigd door het in artikel 30, eerste 
en derde lid, van het WWROSP vastgelegde voorschrift dat op de gemengde bedrijfsruimten van toepassing is, 
erop van toepassing te verklaren, en het in het geding zijnde decreet beperkt zich tot de geldigverklaring van de 
uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven sedert de opneming ervan in de twee betrokken 
gewestplannen. Daaruit volgt dat het in het geding zijnde decreet op geen enkele wijze het voorschrift van de 
betrokken gebieden wijzigt, waarvan de inhoud enkel bij het decreet van 27 november 1997 is gewijzigd; dat 
decreet is niet in het geding. In de parlementaire voorbereiding wordt bevestigd dat de gewestplannen niet zijn 
gewijzigd en het decreet kan dus geen afbreuk doen aan welke norm dan ook, met betrekking tot het aannemen 
of het wijzigen van planologische voorschriften van reglementaire aard. Er is bijgevolg geen enkele inbreuk op 
het standstill-beginsel aangezien de in het geding zijnde gebieden daarenboven zijn opgenomen in 
gewestplannen die zijn aangenomen overeenkomstig de wet die toen van toepassing was zonder door de 
verzoekende partijen te zijn betwist, en aangezien geen enkel beroep bij de Raad van State daartegen is ingesteld. 
In die omstandigheden moet worden aangenomen dat alle procedurele waarborgen waarop de verzoekende 
partijen zich beroepen, ofwel toen naar behoren waren vervuld (openbaar onderzoek), ofwel toen niet werden 
opgelegd zonder dat zij vandaag kunnen worden opgelegd, bij gebrek aan een wijziging van de betrokken 
gewestplannen (milieueffectrapport), ofwel toen bestonden maar door de verzoekende partijen niet zijn 
aangewend (beroep bij de Raad van State). In dat verband kan geen enkel argument worden afgeleid uit het 
arrest nr. 137/2006, aangezien dat arrest betrekking had op de mogelijkheid om een gewestplan te wijzigen 
(quod non te dezen) zonder een voorafgaande milieueffectrapportering uit te voeren. 
 
 A.3.5.  De nv « Cora » is ten slotte van mening dat de door de verzoekende partijen voor de verwijzende 
rechter gesuggereerde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie niet noodzakelijk is 
aangezien het in het geding zijnde decreet het voorschrift van de betrokken gebieden niet wijzigt en aangezien de 
waarborgen die zij aanvoeren, enkel worden opgelegd wanneer nieuwe regels worden aangenomen. 
 
 A.3.6.  De nv « Cora » brengt ten slotte in herinnering dat stedenbouw tot de bevoegdheid van de Waalse 
decreetgever behoort en dat die een eerder aan de Regering overgedragen bevoegdheid kan overnemen, zoals is 
beslist in het voormelde arrest nr. 51/2007 en in het arrest van de Raad van State van 30 september 2008 waarbij 
de in het geding zijnde vergunningen zijn geschorst. Aangezien het Waals Parlement zich heeft beperkt tot de 
geldigverklaring van het werk dat eerder door de Regering is verricht, kan geen enkele inbreuk op het beginsel 
van de scheiding der machten worden aangevoerd, waarbij de afdeling wetgeving van de Raad van State 
trouwens geen enkele kritiek in dat verband heeft geuit. De vergelijking met het voormelde « DAR »-decreet is 
in dat verband ongegrond gezien het verschillende onderwerp van dat decreet. 
 
 De nv « Cora » is van mening dat het verschil in behandeling dat is afgeleid uit het feit dat aan de burgers 
die een bepaling van een bij het in het geding zijnde decreet geldig verklaard gewestplan wensen te betwisten, de 
waarborg zou worden ontzegd die artikel 159 van de Grondwet uitmaakt, ongegrond is aangezien die personen 
de grondwettigheid van een bepaling van wetgevende aard bij het Hof kunnen betwisten. Het verschil vloeit 
voort uit regels met betrekking tot de verdeling van de bevoegdheden van de rechtscolleges, die niet in het 
geding zijn. 
 
 Het verschil in behandeling dat is afgeleid uit het feit dat de aldus geldig verklaarde bepalingen niet op 
reglementaire wijze zouden kunnen worden gewijzigd en uit het feit dat een afwijkend gemeentelijk plan van 
aanleg wel daarvan zou kunnen afwijken, is evenmin gegrond aangezien het voorschrift van de planologische 
gebiedsindeling van de gewestplannen sedert de inwerkingtreding van het decreet van 27 november 1997 tot 
wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voortaan op 
wetgevende wijze wordt vastgesteld; dat decreet heeft het voorschrift van de uitbreidingsgebieden voor 
ambachtelijke bedrijven gewijzigd door voortaan het voorschrift van de gemengde bedrijfsruimten erop toe te 
passen. Wat de eventuele wijziging van de betrokken gebieden betreft, valt evenmin in te zien in welk opzicht de 
doorgevoerde wettelijke bekrachtiging de in het geding zijnde gebieden onaantastbaarder zou maken dan de 
gebieden die niet op dergelijke wijze zijn bekrachtigd. Ten slotte wordt in het WWROSP geen onderscheid 
gemaakt naargelang de in het geding zijnde gebieden al dan niet geldig zijn verklaard door de wetgever. Niets 
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verzet zich dus ertegen dat de in het WWROSP vervatte wettelijke machtigingen in termen van 
gewestplanwijzigingen via besluiten van de Regering of via het aannemen van afwijkende gemeentelijke plannen 
van aanleg nog steeds worden aangewend. 
 
 Gesteld dat een verschil in behandeling zou bestaan, zou het evenredig zijn en worden verantwoord door de 
reeds aangevoerde dwingende redenen van algemeen belang. 
 
 
 Memorie van de Waalse Regering 
 
 A.4.1.  De Waalse Regering brengt de feiten van de zaak in herinnering en wijst met name erop dat de 
globale vergunning die op 30 maart 2007 door de technische en de gemachtigde ambtenaar aan de nv « Cora » is 
toegekend, werd bekrachtigd door de bevoegde minister die de voorwaarden ervan aanvulde in een besluit van 
4 september 2007. Dat besluit werd op 30 september 2008 door de Raad van State geschorst daar het besluit van 
de Waalse Regering van 29 september 1993 tot definitieve vaststelling van de gedeeltelijke herziening van het 
gewestplan Moeskroen-Komen niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State was 
voorgelegd. Bij zijn arrest van 25 november 2009 heeft de Raad van State vastgesteld dat hij zich niet ten gronde 
over dat middel kon uitspreken, daar het niet raadplegen van de afdeling wetgeving bij het in het geding zijnde 
decreet is gedekt.  
 
 A.4.2.  De Waalse Regering brengt in herinnering dat de Grondwetgever, bij het aannemen van artikel 23 
van de Grondwet, heeft geoordeeld dat die bepaling, die geen rechtstreekse werking heeft, niet kan worden 
aangevoerd door de burger om het rechtstreekse voordeel van de daarin vermelde rechten te eisen zolang de 
wetgever ter zake niet is opgetreden. In de arresten nrs. 135/2006 en 137/2006 van 14 september 2006 werd 
evenwel geoordeeld dat artikel 23 een standstill-verplichting inhoudt, waarbij de nieuwe rechten dus door het 
Hof kunnen worden getoetst; bij het arrest nr. 114/2008 werd een aanzienlijke vermindering van het door de 
vroegere wetgeving geboden beschermingsniveau die niet kan worden verantwoord door redenen van algemeen 
belang, afgekeurd.  
 
 A.4.3.  Wat het proportioneel algemeen belang betreft, haalt de Waalse Regering uittreksels aan uit de 
parlementaire voorbereiding van het decreet van 30 april 2009 om aan te geven dat in dat verband talrijke 
beschouwingen zijn geformuleerd. De Waalse Regering voegt eraan toe dat het symptomatisch zou zijn vast te 
stellen dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in talrijke arresten in verband met beroepen 
tegen vergunningen die in een van de betwiste gebieden zijn uitgereikt, niet heeft gewezen op de vraag van de 
wettigheid van het gewestplan, wegens het niet raadplegen van de afdeling wetgeving, terwijl die van openbare 
orde is. 
 
 De Waalse Regering merkt voorts op dat het ontwerpdecreet een gunstig advies heeft gekregen van de 
Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, alsook van de Economische en Sociale Raad van het 
Waalse Gewest. Het is eveneens unaniem goedgekeurd door de leden van de Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening, Transport, Energie en Huisvesting. Al die elementen zouden toelaten te besluiten dat, indien zou 
moeten worden beschouwd dat het in het geding zijnde decreet afbreuk doet aan het standstill-beginsel, het 
verantwoord zou zijn door beschouwingen in verband met het algemeen belang die geenszins onevenredig 
zouden zijn. Wat betreft de verenigbaarheid van het decreet met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, alsook met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, 
merkt de Waalse Regering op dat de vraag aan het Hof te Straatsburg is gesteld naar aanleiding van de 
geldigverklaringen bij wet. De rechtspraak van het Hof te Straatsburg zou in dat verband bijzonder genuanceerd 
zijn. 
 
 A.4.4.  De Waalse Regering verwijst voorts naar de arresten nrs. 73/2004 en 188/2005 van het Hof, waarin 
wordt aanvaard dat een retroactieve geldigverklaring bij wet kan worden verantwoord door bijzondere 
omstandigheden, met name wanneer die noodzakelijk is voor de goede werking of voor de continuïteit van de 
openbare dienst, of door dwingende overwegingen van algemeen belang. 
 
 Volgens de Waalse Regering kan de geldigverklaring van bepaalde gebieden van gewestplannen in geen 
geval worden gelijkgesteld met een herziening van de betrokken plannen. De indeling in gebieden blijft dezelfde. 
 
 De Waalse Regering onderstreept voorts dat het feit dat die betwiste gebieden die in het gewestplan zijn 
opgenomen, ten aanzien van hun wettigheid niet zijn betwist op het ogenblik dat zij in werking zijn getreden, 
doet vermoeden dat de burgers tevreden waren over de destijds vastgestelde ruimtelijke ordening. Het decreet 
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zou niet leiden tot een aanzienlijke beperking van de mogelijkheden om de bestemming te betwisten, aangezien 
de burgers sinds 1989 voor het Grondwettelijk Hof een beroep kunnen instellen met betrekking tot de naleving, 
door de wetgevende macht, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
 A.4.5.  Ten aanzien van het feit dat het decreet ertoe leidt dat het op retroactieve wijze van toepassing is op 
de aan de gang zijnde procedures, verwijst de Waalse Regering naar het arrest nr. 188/2005 en besluit zij dat de 
verzoekers niet het recht is ontzegd een jurisdictioneel beroep in te stellen, aangezien de aanneming van het in 
het geding zijnde decreet is verantwoord door uitzonderlijke omstandigheden in verband met het dwingende 
algemeen belang. 
 
 
 Memorie van antwoord van Patrick Vantomme en consorten, verzoekende partijen voor de verwijzende 
rechter 
 
 A.5.1.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter weerleggen het argument dat door de 
nv « Cora » is afgeleid uit het feit dat het in het geding zijnde decreet slechts betrekking zou hebben op een van 
de middelen die zij voor de Raad van State hebben aangevoerd : zij doen gelden dat dat middel doorslaggevend 
is, aangezien het het enige is dat door de Raad van State ernstig is bevonden in het schorsingsarrest van de in het 
geding zijnde globale vergunning. Noch de nv « Cora », noch de Waalse Regering verantwoorden trouwens het 
niet voorzien in een uitzondering op de toepasbaarheid van het decreet met betrekking tot de hangende 
procedures, wat aantoont dat de in het geding zijnde vergunning wel degelijk een element was dat erg zwaar 
heeft gewogen bij het aannemen van dat decreet. 
 
 A.5.2.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter refereren voorts aan het arrest nr. 30/2010 van 
30 maart 2010 betreffende het « DAR »-decreet van 17 juli 2008 en stellen zij vast dat beide decreten, hoewel 
verschillend, soortgelijke gevolgen hebben aangezien het in beide gevallen erom gaat om decretaal op te treden 
in stedenbouwkundige of milieuaangelegenheden die normaliter met bestuurshandelingen zouden moeten 
worden geregeld; stedenbouwkundige vergunningen worden bekrachtigd (op uitdrukkelijke wijze in het geval 
van het decreet van 17 juli 2008 of de facto in het geval van het in het geding zijnde decreet); door die 
wetgevende vorm worden aan bestuurden de waarborgen ontzegd die hun bij rechtstreeks van toepassing zijnde 
internationale normen (zoals het Verdrag van Aarhus of de richtlijnen 2001/42/EG en 85/337/EEG), met name 
inzake raadpleging van het publiek en gevolgen voor het milieu, zouden zijn voorbehouden indien de 
bekrachtigde akten bij nieuwe akten van dezelfde aard waren rechtgezet; het wetgevend optreden maakt het de 
belanghebbende derden mogelijk om hun bezwaren ertegen enkel voor het Hof of voor de gewone rechtscolleges 
te doen gelden, met duidelijke beperkingen wat betreft de middelen die kunnen worden aangevoerd; het 
wetgevend optreden heeft tot gevolg dat individuele bestuurshandelingen die soms in rechte worden betwist, met 
terugwerkende kracht geldig worden verklaard. 
 
 De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van mening dat de soortgelijke gevolgen van 
beide decreten vragen doen rijzen die vergelijkbaar zijn met die welke het Hof in het arrest nr. 30/2010 heeft 
gesteld, zodat aan het Hof van Justitie van de Europese Unie dezelfde vragen moeten worden gesteld als die 
welke in dat arrest zijn gesteld, zelfs indien dat, in geringe mate, de uitbreiding van de in het verzoekschrift 
geformuleerde middelen met zich meebrengt. 
 
 A.5.3.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn, in tegenstelling tot de nv « Cora », 
eveneens van mening dat het verschil tussen het « DAR »-decreet en het in het geding zijnde decreet louter 
formeel is. De decreetgever heeft bij het aannemen van het in het geding zijnde decreet getwijfeld over de vorm 
van dekking van de vergunningen die moest worden gekozen en heeft het in het « DAR »-decreet bedoelde 
« FedEx »-project te Terhulpen aangevoerd. Zij zijn bovendien van oordeel dat de bestemmingen wel degelijk 
worden gewijzigd bij het in het geding zijnde decreet aangezien dat decreet onwettige bestemmingen, die bij 
betwisting worden geweerd, omzet in geldig verklaarde bestemmingen die daadwerkelijk worden toegepast. 
Bovendien is het net het bekrachtigingsmechanisme dat te dezen vragen doet rijzen. Per definitie wordt bij een 
dergelijk mechanisme niet gewijzigd wat reeds bestond (schijnbaar althans), maar wordt de instandhouding 
ervan beoogd. Het betreft een bekrachtiging « zonder meer » van wat bestaat (zij het op gebrekkige wijze), 
namelijk bij loutere wetgevende verklaring, zonder de tussenstap van de op Europees niveau opgelegde 
procedures ad hoc, die aan het publiek net de mogelijkheid zouden moeten bieden om de inhoud van de 
beslissing te beïnvloeden teneinde, in voorkomend geval, tot een wijziging te leiden die niet heeft plaatsgehad. 
Ten slotte wordt bij het « DAR »-decreet evenmin enige bestemming gewijzigd, hetgeen in het arrest nr. 30/2010 
niet verhindert dat vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, zonder ze te beperken 
tot een wijziging van de bestemming. 
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 A.5.4.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter merken eveneens op dat de vier eerste 
prejudiciële vragen, gesteld in het arrest nr. 30/2010, betrekking hebben op het Verdrag van Aarhus, waarvan 
bijlage I activiteiten beoogt waarop de bij het in het geding zijnde decreet geldig verklaarde bestemmingen van 
de gewestplannen betrekking hebben, zodat de vraag rijst of de wettelijke bekrachtiging van gewestplannen tot 
gevolg kan hebben dat in dat Verdrag bedoelde projecten geldig worden verklaard. Zij merken op dat de in het 
arrest nr. 30/2010 gestelde tweede, derde en vierde prejudiciële vraag eveneens de richtlijn 85/337/EEG 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten beogen. In het tweede 
middel van de onderhavige zaak werd dan weer de richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s beoogd. Het verschil wordt verklaard doordat 
bij het in het geding zijnde decreet gebieden van gewestplannen geldig worden verklaard terwijl bij het 
« DAR »-decreet projecten geldig worden verklaard, maar het probleem ten gronde is gemeenschappelijk 
aangezien het erom gaat te weten of het wetgevend optreden het de overheid mogelijk maakt om de formaliteiten 
met betrekking tot de beoordeling van de gevolgen niet na te leven waartoe zij zou zijn gehouden indien zij had 
gehandeld op grond van de internrechtelijke bepalingen die van kracht waren vóór het aannemen van de in het 
geding zijnde wetskrachtige norm. Te dezen wordt de herziening van de gewestplannen die men bij het decreet 
wil vermijden, met name wegens de logge administratieve procedure ervan, ongetwijfeld beoogd in de 
richtlijn 2001/42/EG en ook in de richtlijn 85/337/EEG aangezien het « Cora »-project te Moeskroen in de 
memorie van toelichting bij het decreet wordt beoogd. De in het arrest nr. 30/2010 gestelde vijfde prejudiciële 
vraag is te dezen eveneens relevant, aangezien het bestreden decreet gevolgen heeft voor beschermde « Natura 
2000 »-gebieden, zoals de FedEx-site die is gelegen in een gebied dat onder de bij dat decreet doorgevoerde 
geldigverklaringen van de gewestplannen valt. Hetzelfde geldt voor de zesde vraag, aangezien het 
« Cora »-project te Moeskroen onrechtstreeks, los van de richtlijn 92/43/EEG maar in het kader van de 
beoordeling van het onevenredige karakter van de gevolgen van het in het geding zijnde decreet, de principiële 
vraag doet rijzen over de vestiging van een privaatrechtelijke vennootschap, zij het dat zij (zogenaamd) tal van 
arbeidsplaatsen schept, wat al dan niet kan worden beschouwd als een dwingende reden van algemeen belang die 
het mogelijk maakt om met name een inmenging van de wetgevende macht in een hangende procedure of een 
inbreuk op het standstill-beginsel te verantwoorden. 
 
 De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van mening dat de vragen die bij het arrest 
nr. 30/2010 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn gesteld, ook in de onderhavige zaak moeten 
worden gesteld. 
 
 A.5.5.  Ten slotte voeren zij het arrest nr. 30/2010 aan waarin, in de vragen 3.a) en 3.b) die aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie zijn gesteld, net wordt verwezen naar het beperken van de mogelijkheden om 
akten die in beginsel enkel door de Regering kunnen worden gewijzigd, in rechte te betwisten. Zij betwisten dat 
reglementaire akten kunnen afwijken van bij decreet bekrachtigde bestemmingen en verklaren, door in dat 
verband naar de bijzonderemachtenbesluiten te verwijzen, niet in te zien hoe die bestemmingen een 
reglementaire waarde zouden kunnen behouden. 
 
 
 Memorie van antwoord van de nv « Cora », tussenkomende partij voor de verwijzende rechter 
 
 A.6.1.  De nv « Cora » voert aan dat de wettelijke geldigverklaring de vele overheden die bevoegd zijn om 
de geldig verklaarde akte af te keuren, verhindert om die bevoegdheid uit te oefenen maar de reglementaire aard 
van de geldig verklaarde akte behoudt. In casu heeft de Waalse decreetgever die oplossing in aanmerking 
genomen om te vermijden dat de bij het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 
Patrimonium ingevoerde samenhang tussen de instrumenten inzake ruimtelijke ordening wordt verstoord, wat 
een proces van (discriminerende) wettelijke bekrachtiging waarbij de betrokken uitbreidingsgebieden in 
gebieden van decretale aard worden veranderd, niet mogelijk zou hebben gemaakt. 
 
 A.6.2.  Door alle betrokken uitbreidingsgebieden met terugwerkende kracht geldig te verklaren, brengt de 
in het geding zijnde maatregel geen enkele discriminatie teweeg, in tegenstelling tot de door de verzoekende 
partijen verkozen oplossing, en hij is redelijk aangezien hij de logge administratieve procedures in verband met 
een procedure tot wijziging van de gewestplannen vermijdt; hij verzekert de economische ontwikkeling, de 
bescherming van het leefmilieu en de rechtszekerheid. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden die de invloed 
van de maatregel op het geschil waarin de verzoekende partijen partij zijn, verantwoorden. 
 
 Daarenboven beantwoordt die maatregel aan geen enkele wil om alleen de belangen van de nv « Cora » op 
de voorgrond te stellen. De arresten van de Raad van State die erop betrekking hebben, hebben enkel een 
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parlementaire reflectie op gang gebracht, aangezien uit die arresten het gevaar is gebleken van een stilstand in de 
economische ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu op een groot deel van het betrokken 
grondgebied. Gesteld dat de verwijzing naar het project van de nv « Cora » een ongeoorloofd karakter zou 
hebben (quod non), blijft het feit dat de maatregel eveneens op redenen berust die niet ongeoorloofd zijn en die 
bijgevolg elke verdenking van machtsafwending weren. 
 
 A.6.3.  De nv « Cora » voert eveneens aan dat de geldigverklaring bij wet des te meer verantwoord is daar 
de inhoud van de verschillende gebieden van de 23 gewestplannen sedert de inwerkingtreding van het decreet 
van 27 november 1997 (1 maart 1998) een decretale aard en niet langer een reglementaire aard heeft, zodat het 
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State niet langer moet worden gevraagd, en dat, anderzijds, in 
tegenstelling tot wat de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter aanvoeren, in de rechtspraak van de 
Raad van State, op grond van het vroegere artikel 40 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium, de gedeeltelijke herziening van een gewestplan op grond van economische 
redenen wordt toegestaan. Te dezen zijn de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 6 september 1991 
(procedure tot gedeeltelijke herziening) en 29 juli 1993 (gedeeltelijke wijziging) met betrekking tot de 
gewestplannen Moeskroen-Komen en Doornik-Leuze-Péruwelz, waarin met name naar motieven van 
economische aard is verwezen formeel gemotiveerd, overeenkomstig het vroegere artikel 40, § 1, van het 
voormelde Waalse Wetboek, en gaan zij niet voorbij aan het in die bepaling bedoelde begrip « verrichting van 
openbaar belang »; sindsdien is die motivering voor de herziening van een gewestplan onder verwijzing naar dat 
begrip uit de juridische ordening verdwenen. 
 
 Aangezien de voor de Raad van State aangevoerde middelen niet langer actueel zijn, zijn de dwingende 
redenen die door de decreetgever zijn aangevoerd bij het aannemen van het in het geding zijnde decreet, des te 
meer toelaatbaar. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Aan het Hof wordt een prejudiciële vraag gesteld over de verenigbaarheid van 

artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 « tot wijziging van het 

decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium », met het standstill-beginsel, dat inherent is aan het recht op de 

bescherming van een gezond leefmilieu bepaald in artikel 23 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met de artikelen 6, 13 en 14 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

 B.2.1.  Het Hof wordt over de in het geding zijnde bepaling ondervraagd in zoverre zij, 

volgens de verwijzende rechter, ertoe zou leiden de inhoud van de gewestplannen geldig te 

verklaren zonder de burgers de waarborgen te bieden die zijn gekoppeld aan een procedure tot 

wijziging van die plannen (met name een openbaar onderzoek, een milieueffectrapport en de 

mogelijkheid om de wettigheid van de wijzigingsbeslissing te betwisten) en hun dus slechts een 

bescherming te bieden die wezenlijk geringer is dan die welke zij tot op heden konden genieten, 

zonder dat daarvoor een met de maatregel evenredig doel van algemeen belang bestaat. 
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 B.2.2.  Het Hof moet zich eveneens uitspreken over het feit dat artikel 1 van het voormelde 

decreet de mogelijkheden om de bestemming te betwisten aanzienlijk zou beperken, waardoor 

een verschil in behandeling wordt ingevoerd ten opzichte van de burgers die de wettigheid 

kunnen betwisten van een bestemming die niet op wetgevende wijze geldig is verklaard. 

 

 B.2.3.  Ten slotte wordt het Hof ondervraagd over het feit dat de in het geding zijnde 

bepaling met terugwerkende kracht van toepassing is op de aan de gang zijnde procedures, 

terwijl die toepassing, die een van de belangrijkste werkelijke doelen van het decreet zou 

vormen, niet evenredig zou zijn met het aangevoerde doel van de maatregel. 

 

 B.3.  Artikel 1 van het in het geding zijnde decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 

bepaalt : 

 

 « In artikel 6 van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 
 
 1°  er wordt een nieuw paragraaf 1 ingevoegd, luidend als volgt : 
 
  § 1.  De in de gewestplannen opgenomen volgende gebieden worden op de datum van 
inwerkingtreding van hun opname in laatstgenoemde plannen bekrachtigd : 
 
 1°  de woonuitbreidingsgebieden met een landelijk karakter; 
 
 2°  de uitbreidingsgebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen; 
 
 3°  de uitbreidingsgebieden voor recreatie die de uitbreidingsgebieden voor recreatie, de 
uitbreidingsgebieden voor recreatie met verblijf, de uitbreidingsgebieden voor 
recreatiegebieden met verblijf, de uitbreidingsgebieden voor ontspanning en verblijf en de 
uitbreidingsgebieden voor ontspanning omvatten; 
 
 4°  de uitbreidingsgebieden voor ambachtelijke bedrijven of kleine en middelgrote 
ondernemingen; 
 
 5°  de gebieden voor industriële ontwikkeling die de gebieden voor industriële 
ontwikkeling en het gebied voor industriële ontwikkeling van Sart-Tilman omvatten; 
 
 6°  de uitbreidingsgebieden voor dienstverlening; 
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 7°  de uitbreidingsgebieden voor industrie die de uitbreidingsgebieden voor industrie, het 
uitbreidingsgebied voor industrie ' BD ', het uitbreidingsgebied voor thermale industrie, het 
uitbreidingsgebied voor industriële ontwikkeling van Sart-Tilman, het uitbreidingsgebied 
voor industrie ' GE ' omvatten. 
 
 2°  de §§ 1 en 2 worden de §§ 2 en 3 ». 
 

 B.4.  Bij een verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 december 2009 ter 

post aangetekende brief en op 9 december 2009 ter griffie is ingekomen, hebben de 

verzoekende partijen voor de verwijzende rechter het Hof verzocht artikel 1 van het 

voormelde decreet in zijn geheel of gedeeltelijk te vernietigen. 

 

 B.5.1.  Het eerste middel van het verzoekschrift was afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6, 8, 

13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met de beginselen van de scheiding der machten, van de 

eerbiediging van de rechten van de verdediging, van de wapengelijkheid en van de niet-

retroactiviteit van de normen en met het verbod van machtsoverschrijding en van 

machtsafwending. 

 

 In het kader van het door hen ingestelde beroep hebben de verzoekende partijen 

gepreciseerd dat zij omwonenden zijn van een site die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

globale vergunning waarvan zij de schorsing van de tenuitvoerlegging hebben verkregen voor 

de Raad van State, aangezien die het middel dat was afgeleid uit de onwettigheid - bij gebrek 

aan een advies van de afdeling wetgeving - van het gewestplan ter uitvoering waarvan de 

vergunning was toegekend, ernstig heeft geacht. Zij deden gelden dat het bestreden decreet, 

dat bepalingen geldig verklaart waarvan de wettigheid door de Raad van State in het geding is 

gebracht, een verschillende of een gelijke behandeling teweegbrengt tussen de 

rechtzoekenden naargelang zij al dan niet een beroep hebben ingesteld tegen een maatregel 

die krachtens de aldus geldig verklaarde bepalingen is genomen : die geldigverklaring zou een 

inmenging van de overheid in hangende jurisdictionele procedures met zich meebrengen en 

zou aan diegenen die erin partij zijn, in tegenstelling tot de anderen, het voordeel van die 

procedures ontzeggen; geen enkele dwingende reden van algemeen belang verantwoordt 

evenwel de terugwerkende kracht van de bestreden bepaling en de toepassing ervan had uit de 

hangende rechtsgedingen kunnen worden geweerd. Die geldigverklaring zou daarenboven 

ertoe leiden dat beiden op identieke wijze worden behandeld, aangezien de mogelijkheid tot 
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het betwisten van de wettigheid van de geldig verklaarde bepalingen voortaan aan allen zal 

worden ontzegd terwijl zij zich in verschillende situaties bevinden. 

 

 De verzoekende partijen deden eveneens gelden dat het bestreden decreet enkel op het 

geschil waarin zij partij zijn, betrekking lijkt te hebben en dat het afbreuk doet aan het bij 

artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel wanneer bij dat Verdrag gewaarborgde rechten worden 

geschonden, zoals het recht op de eerbiediging van het privéleven en van de woning. 

 

 B.5.2.  Bij zijn arrest nr. 131/2010 van 18 november 2010 heeft het Hof het eerste middel 

van het verzoekschrift om de volgende redenen ongegrond verklaard : 

 

 « B.4.  In de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt gewezen op de 
bedoeling van de auteurs ervan : 
 
 ' De beroepen waarin, op grond van artikel 159 van de Grondwet en met succes, de 
gedeeltelijke onwettigheid van een bepaald gewestplan wordt opgeworpen, leiden tot de 
geleidelijke ontrafeling van de gewestplannen die een echte gatenkaas worden, terwijl zij niet 
alleen voor het beleid inzake ruimtelijke ordening een belangrijk instrument vormen, maar 
ook, zoals reeds opgemerkt, voor de bescherming van het leefmilieu wanneer men weet dat 
meer dan 80 pct. van het Waalse grondgebied zich in de gewestplannen in niet-bebouwbaar 
gebied bevindt. Zoals het Grondwettelijk Hof in een recent arrest opmerkt, is het evident dat 
de gewestplannen een doorslaggevende rol spelen bij de in artikel 1 van het WWROSP 
bepaalde harmonieuze coördinatie van de economische en stedenbouwkundige vereisten 
(Grondwettelijk Hof, arrest nr. 114/2008, 31 juli 2008, B.4.1). 
 
 Indien alle procedures voor de opmaak van de gewestplannen moesten worden 
overgedaan teneinde een of ander procedureel gebrek te verhelpen, zou dat een gigantische 
opgave zijn en enorme kosten inhouden. Bovendien doet de mogelijkheid - zonder beperking 
in de tijd, in tegenstelling tot het Franse recht - om op grond van artikel 159 van de Grondwet 
een exceptie van onwettigheid op te werpen die op een bepaald gewestplan betrekking heeft, 
algehele rechtsonzekerheid ontstaan ten koste van de verwezenlijking van het beleid inzake 
ruimtelijke ordening en stedenbouw. 
 
 Het is daarom dat in dit ontwerp van decreet wordt overwogen om de gebieden van de 
gewestplannen die niet in de nomenclatuur van het koninklijk besluit van 28 december 1972 
zijn vermeld, geldig te verklaren in zoverre zij niet voor advies aan de afdeling wetgeving van 
de Raad van State zijn voorgelegd vóór de opneming ervan in de gewestplannen, hetzij bij de 
oorspronkelijke aanneming ervan, hetzij bij een van de herzieningen ervan ' (Parl. St., Waals 
Parlement, 2008-2009, nr. 981/1, p. 2). 
 
 B.5.1.  Weliswaar hebben wetsbepalingen die reglementaire bepalingen geldig verklaren 
waarvan, zoals te dezen, de wettigheid door de Raad van State in het geding is gebracht, tot 
gevolg dat zij hem verhinderen om de nietigverklaring van een akte uit te spreken op grond 



 19

van een middel dat steunt op de onregelmatigheid van de reglementaire bepalingen krachtens 
welke die akte is aangenomen. De categorie van burgers op wie die bepalingen van toepassing 
waren, wordt op verschillende wijze behandeld ten opzichte van de andere burgers wat de 
jurisdictionele waarborg betreft die bij artikel 159 van de Grondwet, artikel 13 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens (met name de bij de artikelen 6, 8 en 14 ervan 
en bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag gewaarborgde rechten) en 
bij artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is toegekend. Daaruit volgt 
evenwel niet noodzakelijk dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang gelezen met de in het middel aangevoerde beginselen, zouden zijn geschonden. 
 
 B.5.2.  Zoals in B.4 wordt aangegeven, is er rechtsonzekerheid ontstaan die de 
decreetgever heeft willen verhelpen. 
 
 B.5.3.  Door in een decreet het behoud van bepaalde gebieden in gewestplannen te 
regelen, heeft de gewestwetgever zelf een bevoegdheid willen uitoefenen die hem toekomt. 
Het voorontwerp van decreet is voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State 
voorgelegd die, binnen de perken die hem bij artikel 84 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State zijn toegestaan, heeft geoordeeld, verwijzend naar het arrest nr. 51/2007 van 
28 maart 2007 van het Hof, dat het ontwerp geen opmerkingen behoefde (Parl. St., Waals 
Parlement, 2008-2009, nr. 981/1, p. 6). 
 
 Te dezen zijn de geldig verklaarde bepalingen trouwens geen vergunningen waartegen 
beroepen bij de Raad van State zijn ingesteld, maar reglementaire bepalingen die door die 
vergunningen worden uitgevoerd. Het bestreden decreet heeft dus niet tot gevolg dat de Raad 
van State onbevoegd wordt om zich over die beroepen uit te spreken, maar wel dat hij wordt 
verhinderd zich uit te spreken over die middelen die op de onwettigheid van de geldig 
verklaarde maatregel zijn gebaseerd, onverminderd de mogelijkheid om de nietigverklaring 
van de bestreden beslissing op grond van andere middelen te verkrijgen. 
 
 B.5.4.  Blijft het feit dat de decreetgever, zodoende, bepalingen heeft aangenomen die, 
wegens de terugwerkende kracht ervan, een inmenging in de hangende rechtsgedingen 
inhouden. 
 
 B.5.5.  De terugwerkende kracht is enkel verantwoord indien ze absoluut noodzakelijk is 
voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang. Indien bovendien blijkt 
dat de terugwerkende kracht tot doel heeft dat de afloop van een of andere gerechtelijke 
procedure in een bepaalde zin wordt beïnvloed of dat de rechtscolleges worden verhinderd 
zich uit te spreken over een welbepaalde rechtsvraag, vereist de aard van het in het geding 
zijnde beginsel dat buitengewone omstandigheden of dwingende motieven van algemeen 
belang het optreden verantwoorden van de wetgever, dat, ten nadele van een categorie van 
burgers, afbreuk doet aan de aan allen geboden jurisdictionele waarborgen. 
 
 B.5.6.  De eventuele vaststelling, in een rechterlijke beslissing van de schending van een 
substantiële vormvereiste bij de aanneming of de wijziging van een gewestplan kan niet tot 
gevolg hebben dat de wetgever in de onmogelijkheid verkeert de hierdoor ontstane 
rechtsonzekerheid te verhelpen. 
 
 B.5.7.  De bestreden bepalingen, waaraan terugwerkende kracht is gekoppeld, nemen 
enkel reeds voordien bestaande regels over. De draagwijdte van het bestreden decreet bestaat 
immers niet erin het gewestplan te herzien (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 981/1, 
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p. 3), maar strekt ertoe een gebiedsindeling die identiek is aan diegene die in het gewestplan is 
opgenomen en waarvan de wettigheid wordt betwist, te behouden, zodat het geen afbreuk 
vermocht te doen aan de te dien opzichte gewettigde verwachtingen van de verzoekende 
partijen. 
 
 B.5.8.  Het gebrek dat voor de Raad van State wordt aangevoerd en dat, zoals uit de 
parlementaire voorbereiding blijkt, het bestreden decreet moet verhelpen, bestaat erin dat niet 
is voorzien in de raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State waaraan het 
ontwerpgewestplan had moeten worden voorgelegd. Die onregelmatigheid heeft voor de 
partijen die voor de Raad van State een op grond van dat gewestplan toegekende vergunning 
hadden bestreden, niet het onaantastbare recht kunnen doen ontstaan om voor altijd te zijn 
vrijgesteld van de naleving van de in dat plan vervatte voorschriften, zelfs al zouden die 
steunen op een nieuwe handeling waarvan de grondwettigheid onbetwistbaar zou zijn. Die 
nieuwe handeling zou alleen ongrondwettig zijn indien zij zelf de in het middel vermelde 
bepalingen zou schenden. 
 
 B.5.9.  De decreetgever vermocht te oordelen dat het betwisten van de wettigheid van in 
gewestplannen opgenomen bepalingen ertoe zou leiden dat het beleid dat hij ten uitvoer wilde 
leggen na de aanneming van dat plan en tegelijk ook de maatregelen die ter uitvoering ervan 
zouden worden genomen, in het geding zouden worden gebracht en dat, gelet op het belang 
van het instrument dat het plan is, het in het geding brengen van dat beleid en van die 
maatregelen zou voorkomen als een uitzonderlijke omstandigheid die zijn optreden 
verantwoordde. Het herhaaldelijk betwisten, op grond van artikel 159 van de Grondwet, van 
de wettigheid van het plan maakt het immers mogelijk om de ter uitvoering van dat plan 
genomen bepalingen in het geding te brengen. De door de verzoekende partijen aangevoerde 
omstandigheid dat het bestreden decreet enkel tot gevolg - en zelfs tot doel - zou hebben een 
winkelcomplex te realiseren op een site waarvan zij de omwonenden zijn en dat er geen 
andere vergelijkbare betwisting zou bestaan die hangende is voor de Raad van State, is niet 
van dien aard dat zij die vaststelling kan ontkrachten, vermits het bestreden decreet betrekking 
heeft op gebieden met een totale oppervlakte van 15 249 ha (Parl. St., Waals Parlement, 
2008-2009, nr. 981/1, p. 6), waarin de gronden waarop het door de verzoekende partijen 
bekritiseerde project betrekking heeft, maar een uiterst klein deel vertegenwoordigen. De 
decreetgever kon de bestreden maatregel op de hangende rechtsgedingen van toepassing 
maken, rekening houdend met de gewestplannen die zouden kunnen worden geraakt, waarbij 
het in het geding zijnde winkelcomplex reeds op twee ervan betrekking heeft ». 
 

 B.5.3.  Om dezelfde redenen dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden 

beantwoord in zoverre de in het geding zijnde bepaling tot gevolg heeft dat zij met 

terugwerkende kracht van toepassing is op de aan de gang zijnde procedures. 

 

 B.6.1.  In het beroep tot vernietiging dat zij bij het Hof hebben ingesteld en waarvan 

gewag wordt gemaakt in B.4, hebben de verzoekende partijen een tweede middel afgeleid uit 

de schending, door de bestreden bepaling, van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende 

toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
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milieuaangelegenheden (met name de artikelen 7 en 8 ervan), met de richtlijn 2001/42/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (met name de artikelen 3, 4, 

5 en 6 en bijlage II ervan) en met het standstill-beginsel. 

 

 De verzoekende partijen klaagden aan dat het bestreden decreet aan de rechtzoekenden 

noch de waarborgen biedt die zijn gekoppeld aan de procedure tot wijziging van de 

gewestplannen waarvan het bepalingen geldig verklaart (zoals het openbaar onderzoek, het 

milieueffectrapport en de mogelijkheid om de wettigheid van de wijziging te betwisten), noch 

die welke zijn gekoppeld aan het aannemen van een norm met belangrijke gevolgen voor het 

milieu. Dergelijke waarborgen zouden hun zijn geboden indien de bepalingen van het 

bestreden decreet waren aangenomen via een wijziging van de gewestplannen die de 

toepassing van procedures inhield die dat decreet net beoogt te vermijden, terwijl alternatieve 

maatregelen het mogelijk zouden hebben gemaakt om niet op onevenredige wijze afbreuk te 

doen aan de rechten van de betrokkenen. 

 

 B.6.2.  Bij zijn arrest nr. 131/2010 heeft het Hof dat tweede middel om de volgende 

redenen ongegrond verklaard : 

 

 « B.8.1.  De bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met artikel 23 van de 
Grondwet, de in het middel bedoelde verdragsbepalingen en de standstill-verplichting is 
tijdens de parlementaire voorbereiding van het decreet onderzocht : 
 
 ' De geldigverklaring van de beoogde gebieden druist niet in tegen de 
standstill-verplichting die wordt afgeleid uit artikel 23 van de Grondwet. Die geldigverklaring 
vormt immers geen achteruitgang van het niveau van de bescherming van het leefmilieu. 
Integendeel. Zoals hiervoor is opgemerkt, speelden de gewestplannen - en spelen zij nog 
steeds - een belangrijke rol voor de ruimtelijke ordening van Wallonië. Het feit dat meer dan 
85 pct. van de oppervlakte niet voor bebouwing is bestemd in de gewestplannen, heeft van die 
plannen een echt milieubeschermingsinstrument gemaakt. 
 
 Het weren van grote oppervlakten uit die plannen op grond van artikel 159 van de 
Grondwet en het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State druisen 
niet alleen in tegen het beginsel van rechtszekerheid dat een even grote draagwijdte heeft als 
die van de standstill-verplichting, maar zal ook ertoe leiden dat grote oppervlakten van het 
grondgebied - mogelijk om en bij de 15 000 hectare - buiten het gewestplan zullen vallen. De 
overheden die bevoegd zijn om te beslissen over de vergunningsaanvragen binnen die 
gebieden zullen meestal enkel nog tot de naleving van de regel van de goede ruimtelijke 
ordening verplicht zijn. Die regel zou evenwel bestaanbaar kunnen zijn met andere 
bestemmingen dan die welke in de in het geding zijnde gebieden in aanmerking zijn 
genomen. 
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 Die geldigverklaring van bepaalde gebieden van de gewestplannen kan geenszins worden 
gelijkgesteld met een herziening van de betrokken plannen. De gebiedsindeling blijft 
dezelfde. Door die werkwijze worden geen nieuwe gebieden gecreëerd die voor bebouwing 
zijn bestemd. De gebiedsindeling zoals die soms reeds meer dan dertig jaar bestaat zonder dat 
dit tot enige bezwaren heeft geleid, wordt nog steeds toegepast. De vraag over de 
overeenstemming van de bepaling met het internationale recht (Verdrag van Aarhus) of met 
het Europese recht (richtlijn 2001/42/EG) rijst dus niet (zie, naar analogie, Grondwettelijk 
Hof, arrest nr. 87/2007, 20 juni 2007, B.10). 
 
 Er moet eveneens worden beklemtoond dat die in het geding zijnde gebieden, die in de 
gewestplannen zijn opgenomen, niet zijn betwist met betrekking tot de wettigheid ervan op 
het ogenblik van de inwerkingtreding ervan. Hetgeen, gezien de ruchtbaarheid waarmee het 
aannemen van de gewestplannen en de inwerkingtreding ervan gepaard gingen, doet 
vermoeden dat de burgers tevreden waren over de toen vastgestelde ruimtelijke ordening. 
 
 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft, in tal van arresten met 
betrekking tot beroepen tegen vergunningen die in een van de in het geding zijnde gebieden 
zijn uitgereikt, de problematiek van de wettigheid van het gewestplan niet zelf opgeworpen 
wanneer dat punt niet door de verzoekers zelf was opgeworpen. 
 
 Dat alles maakt het mogelijk te besluiten dat de ontworpen bepaling op geen enkele wijze 
een aanzienlijke achteruitgang van het thans geldende niveau van de bescherming van het 
leefmilieu vormt. 
 
 In uiterst ondergeschikte orde, gesteld dat sommigen in dat ontwerp van decreet een 
mogelijke aanzienlijke achteruitgang zouden zien, zou die uiteraard worden verantwoord door 
dwingende redenen van algemeen belang. Het betreft een soortgelijke situatie als de reeds 
aangehaalde situatie van de geldigverklaring van het Brusselse gewestelijk ontwikkelingsplan 
(GewOp). Naast de reeds vermelde rechtsonzekerheid waarvoor het van belang is zo snel 
mogelijk een eind eraan te maken, zou het overdoen van de opmaak van de 23 Waalse 
gewestplannen teneinde het niet raadplegen van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
recht te zetten, veel tijd in beslag nemen en de gemeenschap veel geld kosten, waarbij 
gedurende die hele periode belangrijke gebieden brozer zouden worden gemaakt en de 
‘ honger ’ van bepaalde omwonenden zou worden opgewekt, die geneigd zouden kunnen zijn 
om, gedurende die periode waarin de nieuwe plannen worden opgemaakt, beslissingen die 
daarvóór op geen enkele wijze waren betwist, opnieuw in het geding te brengen. 
 
 Er moet dus worden besloten dat de ontwerptekst in overeenstemming is met artikel 23 
van de Grondwet ' (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 981/1, p. 3). 
 
 B.8.2.  Artikel 23 van de Grondwet impliceert inzake de bescherming van het leefmilieu een 
standstill-verplichting die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het 
beschermingsniveau dat door de van toepassing zijnde wetgeving wordt geboden, in aanzienlijke 
mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang. 
 
 Onderzocht moet worden of de geldigverklaring, door het bestreden decreet, van sommige 
gebieden van de gewestplannen, die vroeger in die plannen zijn opgenomen, zonder dat een 
voorafgaande milieueffectbeoordeling van die geldigverklaring moet plaatsvinden en zonder dat 
daaromtrent enig openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, afbreuk doet aan artikel 23 
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van de Grondwet, rekening houdend met de artikelen 3 tot 6 van de voormelde 
richtlijn 2001/42/EG en met de artikelen 7 en 8 van het voormelde Verdrag van Aarhus. 
 
 B.8.3.  De voormelde richtlijn 2001/42/EG betreft de milieubeoordeling van plannen en 
programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben. Luidens artikel 3, lid 2, 
a), van die richtlijn moeten alle plannen en programma’s die worden voorbereid met 
betrekking tot ruimtelijke ordening of grondgebruik en die het kader kunnen vormen voor de 
toekenning van toekomstige vergunningen bedoeld in bijlagen I en II bij de 
richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten, worden onderworpen aan een 
milieubeoordeling overeenkomstig de eisen van de eerstvermelde richtlijn. Gelet op de 
economische bestemming van de bedoelde gebieden, is het geenszins uitgesloten dat in die 
gebieden projecten zullen worden gerealiseerd als bedoeld in de bijlagen I of II van de 
richtlijn 85/337/EEG en dat bijgevolg de inrichting van dergelijke gebieden is onderworpen 
aan het in acht nemen van de voorschriften van de richtlijn 2001/42/EG. 
 
 De richtlijn 2001/42/EG stelt de minimumeisen vast waaraan bedoelde milieubeoordeling 
moet beantwoorden. De milieubeoordeling moet worden uitgevoerd tijdens de voorbereiding 
en vóór de vaststelling van het desbetreffende plan of programma (artikel 4, lid 1). De 
beoordeling omvat de opstelling van een milieurapport dat ten minste aan de eisen van 
artikel 5 moet beantwoorden, de raadpleging van de bevoegde milieu-instanties en het publiek 
over het ontwerp-plan of ontwerp-programma en het milieurapport (artikel 6) en de 
verplichting om rekening te houden met het milieurapport en de resultaten van de raadpleging 
bij de vaststelling van het plan of programma (artikel 8). 
 
 Artikel 7 van het Verdrag van Aarhus legt de verplichting op om ' de voorbereiding van 
plannen en programma’s betrekking hebbende op het milieu ' te onderwerpen aan een 
inspraakprocedure waarvan het bepaalde modaliteiten vastlegt. Meer bepaald dienen passende 
praktische of andere voorzieningen voor inspraak voor het publiek te worden getroffen, 
binnen een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te hebben 
verstrekt. Artikel 8 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat de partijen trachten om doeltreffende 
inspraak in een passend stadium te bevorderen - en terwijl opties nog openstaan - gedurende 
de voorbereiding door overheidsinstanties van uitvoerende regelingen en andere algemeen 
toepasselijke wettelijk bindende regels die een aanzienlijk effect kunnen hebben op het 
milieu; er wordt bepaald dat met het resultaat van de inspraak zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden. 
 
 B.8.4.  Zoals in B.5.7 is aangegeven, nemen de bestreden bepalingen bestaande regels 
over en konden zij derhalve geen afbreuk doen aan de gewettigde verwachtingen van de 
rechtzoekenden. Zij behouden gebieden die zijn ingeschreven overeenkomstig de toen 
toepasselijke regels die, rekening houdend met hun voorafgaandelijk karakter, niet moesten 
worden aangenomen met inachtneming van de procedurele waarborgen die zijn bedoeld in de 
verdragsbepalingen waarop de verzoekende partijen zich beroepen, of waarvan niet wordt 
beweerd dat zij aldus hadden moeten worden aangenomen; de decreetgever vermocht dus te 
oordelen dat het aannemen ervan, op grond van het in B.5.2 beschreven vereiste van 
rechtszekerheid en voorafgegaan door de beraadslaging van een democratisch verkozen 
vergadering, geen afbreuk deed aan de standstill-verplichting. De beslissingen die zullen 
worden genomen ter uitvoering van de bij het bestreden decreet geldig verklaarde 
reglementaire maatregelen, zouden trouwens, in voorkomend geval, moeten worden 
aangenomen met inachtneming van de in die verdragsbepalingen bedoelde procedurele 
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waarborgen. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen van de geldig verklaarde gebieden die later 
zouden worden doorgevoerd door middel van een herziening van een gewestplan. Wellicht 
maken bepaalde door de verzoekende partijen vermelde alternatieve oplossingen deel uit van 
die welke de wetgever had kunnen overwegen. Blijft het feit dat van andere van die 
oplossingen (zoals een geldigverklaring die zich beperkt tot het verleden, waarbij de definitief 
geworden vergunningen niet opnieuw in het geding worden gebracht, of die zich enkel 
beperkt tot het gebrek in verband met het niet raadplegen van de Raad van State) tegelijk kon 
worden aangenomen dat zij niet voldoende waarborgen inzake samenhang voor alle te nemen 
maatregelen boden, terwijl de in aanmerking genomen oplossing van dien aard was dat zij het 
mogelijk maakte om niet alleen die samenhang te verzekeren, maar ook de rechtsonzekerheid 
te vermijden en, door zich ertoe te beperken in een decreet bepalingen weer te geven die 
voorkomen in gewestplannen en door aldus een bestaande situatie in stand te houden, geen 
afbreuk aan de standstill-verplichting te doen. 
 
 B.9.1.  De verzoekende partijen vragen dat de volgende prejudiciële vraag aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie wordt gesteld indien het middel niet gegrond wordt 
bevonden : 
 
 ' Dienen de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma’s, in samenhang gelezen met bijlage II van die richtlijn, 
alsook de artikelen 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang 
tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, goedgekeurd door de Europese Gemeenschap bij het 
besluit [2005/370/EG] van de Raad van 17 februari 2005, in die zin te worden geïnterpreteerd 
dat zij een overheid de mogelijkheid bieden een wetskrachtige norm aan te nemen die tot 
gevolg heeft dat de geldigheid van bepaalde planologische bestemmingen wordt bekrachtigd, 
zonder aan het publiek de in de voormelde bepalingen bedoelde waarborgen inzake 
raadpleging, onderzoek van de milieueffecten en verzet te bieden ? '. 
 
 B.9.2.  Wanneer een vraag met betrekking tot de uitlegging van het gemeenschapsrecht 
wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de 
beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is die instantie, 
overeenkomstig artikel 267, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, gehouden die vraag te stellen aan het Hof van Justitie. Die verwijzing is 
evenwel niet nodig wanneer die rechterlijke instantie heeft vastgesteld ' dat de opgeworpen 
vraag niet relevant is of dat de betrokken gemeenschapsbepaling reeds door het Hof is 
uitgelegd of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat 
redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan ' (HvJ, 6 oktober 1982, C-283/81, 
CILFIT, punt 21). 
 
 B.9.3.  De ' planologische bestemmingen ', bedoeld in de in B.9.1 weergegeven 
prejudiciële vraag, stemmen overeen met die welke zijn vastgesteld bij vroegere bepalingen 
en hebben noch tot doel, noch tot gevolg de betrokken gewestplannen te wijzigen, zoals in 
B.5.7 en B.8.4 is vastgesteld. Het antwoord op de vraag is dus niet relevant voor het 
onderzoek van het middel. Hetzelfde geldt, om dezelfde redenen, voor de antwoorden op de 
vragen die door de verzoekende partijen in hun memorie van antwoord zijn gesuggereerd en 
die zijn geïnspireerd op die welke bij het arrest nr. 30/2010 van 30 maart 2010 aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie zijn gesteld. Er is ook geen reden om dus in te gaan op de 



 25

vraag van de verzoekende partijen om de uitspraak uit te stellen totdat het Hof van Justitie van 
de Europese Unie op die vragen heeft geantwoord ». 
 

 B.6.3.  Om dezelfde redenen dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden 

beantwoord in zoverre zij het feit beoogt dat het in het geding zijnde artikel 1 de inhoud van 

de gewestplannen geldig verklaart. 

 

 B.7.1.  Ten slotte was in het beroep tot vernietiging dat bij het Hof was ingesteld tegen de 

bepaling die te dezen in het geding is, een derde middel afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 13, 

144, 145 en 159 ervan, met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, met het 

beginsel van de scheiding der machten en met het verbod van machtsoverschrijding en van 

machtsafwending. 

 

 De verzoekende partijen voor het Hof klaagden aan dat het bestreden decreet de 

bepalingen van de gewestplannen die het geldig verklaart, onaantastbaar maakt, wat ertoe zou 

leiden dat rechtzoekenden die zich in identieke situaties bevinden, op verschillende wijze 

worden behandeld naargelang de bepalingen van de plannen die op hen betrekking hebben al 

dan niet zijn geldig verklaard, aangezien de enen, in tegenstelling tot de anderen, artikel 159 

van de Grondwet kunnen aanvoeren en gemakkelijker de wijziging van de bepalingen die op 

hen van toepassing zijn, kunnen verkrijgen, hetzij via de herziening van een gewestplan op 

reglementaire wijze, hetzij via een gemeentelijk plan van aanleg dat afwijkt van het 

gewestplan. Daardoor zou het bestreden decreet aan de Waalse Regering bevoegdheden 

ontzeggen die haar bij het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 

Patrimonium zijn voorbehouden. 

 

 B.7.2.  Het Hof heeft in het arrest nr. 131/2010 het middel om de volgende redenen 

verworpen : 

 

 « B.11.1.  Zoals in B.5.3 is aangegeven, heeft de decreetgever, door het opnemen van de 
gebieden in gewestplannen te regelen, zelf een bevoegdheid willen uitoefenen die hem 
toekomt. 
 
 B.11.2.  Uit de in B.4 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de rechtspraak 
van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State rechtsonzekerheid kan doen 
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ontstaan ten aanzien van de geldigheid van sommige bepalingen van de gewestplannen, zodat 
het optreden van de decreetgever en het verschil in behandeling dat eruit voortvloeit, om de in 
het antwoord op het eerste middel vermelde redenen, redelijk verantwoord zijn. 
 
 B.11.3.  In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, vermocht de 
decreetgever het onderwerp van het bestreden decreet te beperken tot de gebieden van de 
gewestplannen die niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn 
voorgelegd en waarvoor dus rechtsonzekerheid was gebleken (Parl. St., Waals Parlement, 
2008-2009, nr. 981/1, p. 2). Overigens kon hij zich, om redenen van coherentie, bij de 
wettelijke geldigverklaring niet uitsluitend beperken tot het verhelpen van het gebrek van 
niet-raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State, raadpleging die een 
voorafgaande formaliteit vormt die vergelijkbaar is met die welke door de verzoekende 
partijen werden geciteerd ». 
 

 B.7.3.  Om dezelfde redenen dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden 

beantwoord in zoverre de in het geding zijnde bepaling, volgens de verwijzende rechter, tot 

gevolg zou hebben de mogelijkheden om de bestemming te betwisten, aanzienlijk te 

beperken, waardoor een verschil in behandeling wordt ingevoerd ten opzichte van de burgers 

die de wettigheid kunnen betwisten van een bestemming die niet op wetgevende wijze geldig 

is verklaard. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 « tot wijziging van het 

decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium » schendt niet artikel 23 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met de artikelen 6, 13 en 14 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullend Protocol bij dat Verdrag. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4827 

 
 

Arrest nr. 140/2010 
van 16 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende 

de veiligheid bij voetbalwedstrijden, zoals dat artikel van toepassing was vóór de vervanging 

ervan bij de wet van 25 april 2007, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 16 november 2009 in zake Philippe Hautekiet tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 december 2009, heeft het Hof 
van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, zoals van toepassing voor de wijziging van dit artikel door artikel 27 van 
de wet van 25 april 2007, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijvingen ‘ verstoring 
van het verloop van een nationale voetbalwedstrijd ’ en ‘ aanzetten tot slagen en 
verwondingen, haat of woede ’ geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud hebben om 
een misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden 
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die 
vervolgd worden voor andere strafbare feiten en diegenen die vervolgd worden op grond van 
artikel 23 van de Voetbalwet van 21 december 1998, zoals van toepassing voor de wijziging 
van dit artikel door de wet van 25 april 2007 ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  Philippe Hautekiet, wonende te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 58; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 :  
 
 -  is verschenen : Mr. P. Vergucht, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De directeur-generaal bij de algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft op 18 juli 2007 met toepassing van artikel 23 van de wet van 
21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden Philippe Hautekiet een geldboete van 
300 euro en een stadionverbod van vijf maanden opgelegd.  
 
 De Politierechtbank te Kortrijk heeft op 29 oktober 2008 het beroep tegen die beslissing verworpen.  
 
 Philippe Hautekiet heeft tegen dat vonnis een cassatieberoep ingesteld. In het kader van die procedure stelt 
het Hof van Cassatie de voormelde prejudiciële vraag.  
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  Philippe Hautekiet zet uiteen dat artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden (hierna : de wet van 21 december 1998), zoals van toepassing vóór de 
vervanging ervan bij artikel 27 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), twee 
bestanddelen vereiste opdat er sprake zou zijn van een inbreuk op die bepaling : enerzijds, diende het verloop 
van een nationale of internationale voetbalwedstrijd te worden verstoord en, anderzijds, diende die verstoring het 
gevolg te zijn van het gedrag van een persoon die aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte 
van één of meer personen die zich in het stadion bevinden. Volgens die partij bevestigt de parlementaire 
voorbereiding van de voormelde wet van 25 april 2007 dat vóór de wijziging van de in het geding zijnde 
bepaling bij artikel 27 van die wet, het bewijs van beide constitutieve bestanddelen was vereist (Parl. St., Kamer, 
2006-2007, DOC 51-2873/001, p. 24).  
 
 A.1.2.  Philippe Hautekiet voert aan dat de legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op zichzelf of in 
samenhang gelezen met andere bepalingen op voldoende precieze wijze de als strafbaar gestelde gedraging 
omschrijft. De wetgever vermag, volgens hem, derhalve geen beroep te doen op begrippen die een te vage 
inhoud hebben om op voldoende wijze een strafrechtelijke inbreuk te omschrijven. Hij is van oordeel dat de in 
het geding zijnde bepaling niet aan voormelde vereisten voldoet. Hij wijst erop dat de in het geding zijnde 
bepaling niet preciseert wat dient te worden begrepen onder een verstoring van het verloop van een nationale of 
van een internationale voetbalwedstrijd, waardoor die bepaling niet voldoende duidelijk is. Dat blijkt, volgens 
hem, uit de voormelde parlementaire voorbereiding van de wet van 25 april 2007 : de wetgever heeft de vereiste 
van verstoring van het verloop van een voetbalwedstrijd laten vallen om discussies en tegenstrijdigheden te 
vermijden. Hij voert aan dat de in het geding zijnde bepaling eveneens niet voldoende duidelijk omschrijft 
waaruit het middel dient te bestaan waardoor de betrokken voetbalwedstrijd wordt verstoord. Hij erkent dat de 
omschrijving van slagen en verwondingen kan worden beschouwd als een door de wetgever in een andere 
context omschreven begrip. Het is, volgens hem, evenwel heel onduidelijk wat als het aanzetten tot haat of 
woede dient te worden begrepen. In de ministeriële omzendbrief van 4 mei 1999 aangaande de uitvoering van de 
wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden wordt, volgens de verzoekende partij 
voor het verwijzende rechtscollege, erkend dat moeilijk te bepalen valt of er sprake is van het verstoren van het 
verloop van een wedstrijd en dat de beoordeling of er sprake is van een inbreuk op de in het geding zijnde 
bepaling dient te worden overgelaten aan de politieambtenaar. Uit het arrest nr. 158/2004 van 20 oktober 2004 
van het Hof blijkt, volgens die partij, dat het feit dat een te grote interpretatiebevoegdheid wordt overgelaten aan 
de verbalisanten niet in overeenstemming is met het wettigheidsbeginsel in strafzaken. Philippe Hautekiet 
verwijst ten slotte naar de memorie van toelichting van de wet van 21 december 1998, waarin, volgens hem, erop 
werd gewezen dat de bewoordingen van de in het geding zijnde bepaling zeer ruim zijn en dat de in die bepaling 
omschreven overtreding dient te worden beschouwd als een restcategorie.  
 
 A.2.1.  Volgens de Ministerraad blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie, van het Grondwettelijk 
Hof en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat aan het wettigheidsbeginsel in strafzaken is 
voldaan wanneer diegenen op wie een strafbepaling van toepassing is, op grond van die bepaling kunnen weten 
welke handelingen hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen.  
 
 A.2.2.  De Ministerraad voert aan dat het feit dat de in de in het geding zijnde bepaling geviseerde 
provocerende gedragingen niet limitatief worden opgesomd, zodat aan de rechter een beoordelingsbevoegdheid 
wordt toegekend, geen afbreuk doet aan de duidelijkheid van die bepaling. Die partij voert aan dat de 
onmogelijkheid om steeds tot een uiterst gedefinieerde strafbaarstelling over te gaan vervat ligt in de aard van de 
rechtsnormen en van de strafbaarstellingen. Volgens haar erkent het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
dat een open en flexibele strafbepaling op zich niet in strijd is met het wettigheidsbeginsel, mede gelet op de 
noodzaak om zich aan te passen aan veranderende situaties, en aanvaardt dat Hof dat aan de rechter een 
beoordelingsbevoegdheid wordt toegekend. 
 
 A.2.3.  De Ministerraad voert aan dat de wetgever voor de strafbaarstelling in de in het geding zijnde 
bepaling begrippen heeft gehanteerd die elders in het strafrecht worden gehanteerd en waarvan de draagwijdte 
door de rechtspraak op voldoende wijze wordt afgebakend. Zo wordt, vervolgt die partij, het aanzetten tot een 
misdaad of wanbedrijf op grond van artikel 66 van het Strafwetboek op algemene wijze strafbaar gesteld en heeft 
het Hof van Cassatie dat begrip voldoende afgelijnd. Ook de begrippen « slagen en verwondingen », haat en 
woede zijn, volgens haar, duidelijk. 
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 A.2.4.  De Ministerraad voert eveneens aan dat de in het geding zijnde bepaling in samenhang dient te 
worden gelezen met artikel 19 van de wet van 21 december 1998, dat het toepassingsgebied van die bepaling 
afbakent. Uit de combinatie van die artikelen, alsmede op grond van de parlementaire voorbereiding van de wet, 
kan er, volgens die partij, geen twijfel bestaan over het ogenblik waarop en de aanwijzingen op grond waarvan 
de beslissing dient te worden genomen dat een persoon het verloop van een voetbalwedstrijd zou hebben 
verstoord. Zo blijkt, volgens haar, uit de parlementaire voorbereiding dat het gaat om gedragingen die niet vallen 
onder de striktere toepassingsvoorwaarden van de artikelen 20, 21 of 22 van de wet van 21 december 1998. 
 
 A.3.1.  Philippe Hautekiet antwoordt dat uit het voormelde artikel 19 kan worden afgeleid binnen welke 
tijdsperiode de in de in het geding zijnde bepaling beoogde handelingen moeten worden gepleegd om strafbaar te 
zijn, maar dat het begrip « verstoring van het verloop van een voetbalwedstrijd » in geen van beide bepalingen 
nader wordt omschreven. Volgens hem is het veelbetekenend dat bij de wet van 25 april 2007 het vereiste van 
het verstoren van een voetbalwedstrijd uit de delictsomschrijving werd weggelaten.  
 
 A.3.2.  De omstandigheid dat het begrip « aanzetten tot » ook in andere bepalingen wordt gebruikt, 
betekent volgens die partij niet dat die termen in de in het geding zijnde bepaling dezelfde betekenis zouden 
hebben. Zij wijst erop dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 december 1998 blijkt dat de 
wetgever dat begrip bijzonder ruim heeft geïnterpreteerd, zodat het enkele feit van het begaan van feiten die het 
verloop van een wedstrijd verstoren, aanleiding kan geven tot sancties. Zij wijst ook erop dat in de voormelde 
parlementaire voorbereiding werd gepreciseerd dat indien de in het geding zijnde bepaling in het vaarwater zou 
komen van strafrechtelijke bepalingen, zoals artikel 66 van het Strafwetboek en de wet van 30 juli 1981 tot 
bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, de strafwet van toepassing zou zijn. 
Hieruit kan, volgens die partij, worden afgeleid dat de wetgever niet dezelfde feiten beoogde en dat hij van 
mening was dat in de meeste gevallen de aanzetting bedoeld in de in het geding zijnde bepaling niet onder de 
toepassing van voormelde strafrechtelijke bepalingen zou vallen.  
 
 A.3.3.  Philippe Hautekiet herinnert ten slotte eraan dat uit de inhoud van de voormelde ministeriële 
omzendbrief van 4 mei 1999 blijkt dat de definiëring van de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde 
gedragingen bijzonder moeilijk is en dat bij de beoordeling van die gedragingen de politieambtenaar een 
belangrijke rol zal spelen.  
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 

voetbalwedstrijden, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij artikel 27 van de wet 

van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), bepaalde : 

 

 « Eenieder die, alleen of in groep, door zijn gedrag het verloop van een nationale 
voetbalwedstrijd of van een internationale voetbalwedstrijd verstoort door het aanzetten tot 
slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meer personen die zich in het 
stadion bevinden, kan een of meer sancties oplopen als bepaald in artikel 24 ». 
 

 Luidens artikel 24 van de wet van 21 december 1998, zoals van toepassing vóór de 

vervanging ervan bij artikel 30 van de wet van 25 april 2007, kon in geval van een 

overtreding van het voormelde artikel 23 een administratieve geldboete van tienduizend tot 

tweehonderdduizend frank en een administratief stadionverbod voor een duur van drie 

maanden tot vijf jaar worden opgelegd, of één van die sancties alleen. Wanneer een 
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minderjarige boven de veertien jaar die overtreding beging, kon enkel een administratief 

stadionverbod voor een duur van drie maanden tot vijf jaar worden opgelegd.  

 

 B.2.  Het verwijzende rechtscollege vraagt of het voormelde artikel 23 bestaanbaar is met 

de artikelen 12 en 14, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11, van de 

Grondwet, in zoverre de begrippen « het verloop van een nationale voetbalwedstrijd of van 

een internationale voetbalwedstrijd verstoren » en « het aanzetten tot slagen en verwondingen, 

haat of woede » onvoldoende nauwkeurig zouden zijn.  

 

 B.3.1.  Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag blijkt dat het verwijzende 

rechtscollege het Hof ondervraagt over de bestaanbaarheid van de in het geding zijnde 

bepaling met het wettigheidsbeginsel in strafzaken, dat niet alleen is gewaarborgd door de 

voormelde grondwetsbepalingen, maar eveneens door artikel 7.1 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens. 

 

 B.3.2.  De administratieve geldboete waarin artikel 24 van de wet van 21 december 1998, 

zoals van toepassing op de feiten voor het verwijzende rechtscollege, voorziet, kan oplopen 

tot tweehonderdduizend frank en heeft een preventief en repressief karakter. Zonder dat het 

nodig is om na te gaan of de artikelen 12 en 14 van de Grondwet te dezen van toepassing zijn, 

gaat het om een straf in de zin van artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 

 

 B.3.3.  Bijgevolg gaat het Hof de bestaanbaarheid na van de in het geding zijnde bepaling 

met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het door artikel 7 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde wettigheidsbeginsel in 

strafzaken. 

 

 B.4.  Dit beginsel gaat uit van de idee dat de wet moet worden geformuleerd in 

bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, 

kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is. Het eist dat de wetgever in voldoende 

nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen bepaalt welke feiten 

strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een gedrag aanneemt, vooraf op 

afdoende wijze kan inschatten wat het gevolg van dat gedrag zal zijn en, anderzijds, aan de 

rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten. 
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 Hetzelfde beginsel staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet een 

beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden gehouden met het 

algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van toepassing zijn en 

de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. 

 

 Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet, is voldaan 

wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 

indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke 

handelingen en welke verzuimen zijn aansprakelijkheid meebrengen. 

 

 B.5.1.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van titel III van de wet van 

21 december 1998, die voor feiten die het verloop van een nationale voetbalwedstrijd of van 

een internationale voetbalwedstrijd kunnen verstoren, in een administratieve procedure 

voorziet ten aanzien van de aanwezige personen binnen het stadion, waarbij een 

administratieve geldboete en/of een administratief stadionverbod kan worden opgelegd (Parl. 

St., Kamer, 1997-1998, nr. 1572/1, p. 2). 

 

 B.5.2.  De artikelen 20 tot 22 van de wet van 21 december 1998, zoals van toepassing op 

de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de zaak voor het verwijzende rechtscollege, 

bestraffen het gooien en schieten van voorwerpen, het onrechtmatig betreden van het stadion 

of de poging daartoe en het onrechtmatig betreden van bepaalde zones van het stadion of de 

poging daartoe.  

 

 B.5.3.  De in het geding zijnde bepaling vult de voormelde inbreuken aan. In de 

parlementaire voorbereiding werd ze als volgt verantwoord :  

 

 « Door de ruime bewoordingen laat dit artikel toe diverse provocerende gedragingen te 
sanctioneren, dewelke niet onder de striktere toepassingsvoorwaarden van de artikelen 20, 21 
of 22 vallen. 
 
 In deze context kunnen diverse specifieke voorbeelden worden gegeven van 
provocerende gedragingen, dewelke onder het toepassingsgebied van dit artikel kunnen vallen 
als daardoor het verloop van de voetbalwedstrijd verstoord wordt. 
 
 Ten eerste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het herhaaldelijk tot uiting brengen van 
provocerende geluiden. 
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 Ten tweede kan als voorbeeld worden aangehaald het duwen of verdringen van personen, 
al dan niet in groep. 
 
 Het artikel kan ten slotte ook worden toegepast indien wordt gespuwd op bepaalde 
personen, zoals de scheidsrechter, de spelers van een voetbalploeg of, zoals vaak het geval is, 
de stewards of ordediensten. Het spuwen op zich, indien dit een duidelijke uiting van 
minachting is, kan ook worden aangehaald als sanctioneerbare gedraging. 
 
 De gedraging op zich is hierbij sanctioneerbaar. Met andere woorden, het enkele feit van 
het begaan van feiten die het verloop van de wedstrijd verstoren is sanctioneerbaar. 
 
 In de mate dat artikel 23 van deze wet in het vaarwater komt van strafrechtelijke 
bepalingen (bijvoorbeeld door de weinig waarschijnlijke combinatie van artikel 66, lid 4 en 
artikel 398 van het strafwetboek, of een eventuele toepassing van de wet van 30 juli 1981 tot 
bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, Belgisch Staatsblad, 
8 augustus 1981) is de strafwet van toepassing. Voor dergelijke gevallen kan verwezen 
worden naar de regeling van de artikelen 35 en volgende, waar het initiatief wordt gelaten aan 
de procureur des Konings (zie infra). Indien deze laat weten dat hij niet tot vervolging zal 
overgaan, of indien hij geen tijdige inlichting gaf conform artikel 35, eerste lid, kan de 
ambtenaar beslissen de zaak administratief af te handelen » (Parl. St., Kamer, 1997-1998, 
nr. 1572/1, pp. 17-18). 
 

 B.6.  Uit de in het geding zijnde bepaling en uit de parlementaire voorbereiding ervan 

vloeit voort dat er slechts sprake kan zijn van een inbreuk indien aan twee voorwaarden is 

voldaan : enerzijds, dient de auteur van de feiten aan te zetten tot slagen en verwondingen, 

haat of woede ten opzichte van een of meer personen die zich in het stadion bevinden; 

anderzijds, dient het gedrag in kwestie het verloop van de wedstrijd te verstoren. 

 

 B.7.1.  De gebruikelijke betekenis van het werkwoord « aanzetten tot » is « aansporen om 

iets te doen », « opzetten, aanstoken ». De in het geding zijnde bepaling preciseert dat het 

gedrag in kwestie dient te zijn gericht tot een of meer personen die zich in het stadion 

bevinden. Hieruit dient te worden afgeleid dat die personen het gedrag in kwestie op een 

dergelijke wijze moeten kunnen zien of horen dat ze hierdoor zouden kunnen overgaan tot het 

toebrengen van slagen en verwondingen of tot uitingen van haat en woede.  

 

 B.7.2.  Uit de verwijzing in de in B.5.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding naar 

artikel 398 van het Strafwetboek blijkt dat de woorden « slagen en verwondingen » dezelfde 

betekenis hebben als in dat artikel. Een verwonding of een slag in de zin van die bepaling is 

« elk uitwendig of inwendig letsel, hoe licht ook, dat van buiten uit, door een mechanisch of 
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chemisch op de lichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak, aan het menselijk lichaam wordt 

toegebracht » (Cass., 18 februari 1987, Arr. Cass., 1987, nr. 359). 

 

 B.7.3.  De woorden « haat » en « woede » zijn zodanig ingeburgerd dat iedereen 

redelijkerwijze weet welk gedrag binnen het toepassingsgebied van de in het geding zijnde 

bepaling valt. Opdat er evenwel sprake kan zijn van het aanzetten tot haat en woede, dient te 

worden aangetoond dat er sprake is van een voornemen om aan te zetten tot haat of woede. 

 

 B.8.1.  Het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede kan enkel worden 

bestraft wanneer dat gedrag het verloop van de wedstrijd verstoort. Bijgevolg dient het gedrag 

in kwestie de wedstrijd op enige wijze te hinderen.  

 

 B.8.2.  Ofschoon artikel 19 van de wet van 21 december 1998, zoals van toepassing op de 

feiten die aanleiding hebben gegeven tot de zaak voor het verwijzende rechtscollege, bepaalde 

dat titel III van de wet, waarvan artikel 23 deel uitmaakt, « van toepassing [is] op feiten 

gepleegd gedurende de ganse periode tijdens welke het stadion, waarin een nationale 

voetbalwedstrijd of een internationale voetbalwedstrijd plaatsvindt, toegankelijk is voor de 

toeschouwers », vloeit uit de vereiste dat het gedrag het verloop van de wedstrijd verstoort 

voort dat niet alle feiten gepleegd gedurende de voormelde periode een inbreuk uitmaken in 

de zin van de in het geding zijnde bepaling: enkel feiten die zich vóór of tijdens een wedstrijd 

afspelen, konden worden bestraft, vermits enkel die feiten de wedstrijd konden hinderen. Dat 

blijkt ook uit de parlementaire voorbereiding van artikel 27 van de wet van 25 april 2007, die 

de vereiste heeft geschrapt dat het gedrag in kwestie het verloop van een nationale of 

internationale voetbalwedstrijd dient te verstoren : 

 

 « De aanpassing aan artikel 23 maakt de inhoud van dit artikel conform aan de inhoud 
van het artikel 19 en 23bis. Het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten 
opzichte van een of meerdere personen (waar deze zich ook mogen bevinden : in het stadion, 
in de perimeter of zelfs buiten de perimeter) vormt op zich een inbreuk, zonder dat vereist 
wordt dat het verloop van de wedstrijd wordt verstoord. Artikel 19 bepaalt immers duidelijk 
dat artikel 23 van toepassing is gedurende de ganse periode tijdens welke het stadion 
toegankelijk is voor de toeschouwers. In een beperkt aantal gevallen is er in het verleden 
discussie ontstaan of dit geen tegenstrijdigheid inhoudt met artikel 23, dat als vereiste had dat 
het verloop van de wedstrijd verstoord moest worden. Via de voorgestelde aanpassing wordt 
aan dit euvel verholpen. Dit vermijdt bovendien de restrictieve en door de wetgever niet 
gewilde interpretatie dat de wedstrijd zelf zou moeten worden stilgelegd alvorens er sprake 
zou zijn van een inbreuk op artikel 23 » (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2873/001, 
p. 24). 
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 B.8.3.  Uit de in het geding zijnde inbreuk kan niet worden afgeleid dat er enkel sprake is 

van een inbreuk wanneer de wedstrijd zelf moet worden stilgelegd. Het volstaat dat de feiten 

het verloop van de wedstrijd hinderen.  

 

 B.9.  Weliswaar kent de in het geding zijnde bepaling aan de ambtenaar die de sanctie 

oplegt een beoordelingsbevoegdheid toe. Zoals in B.4 is uiteengezet, houdt de toekenning van 

een zekere beoordelingsbevoegdheid op zichzelf evenwel geen schending in van het 

wettigheidsbeginsel. De in het geding zijnde bepaling heeft aan de ambtenaar die de sanctie 

oplegt niet zulk een ruime beoordelingsbevoegdheid toegekend dat degenen tot wie die 

bepalingen zijn gericht, hun gedrag niet zouden kunnen aanpassen, noch de gevolgen ervan 

zouden kunnen beoordelen. 

 

 B.10.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 

voetbalwedstrijden, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij artikel 27 van de wet van 

25 april 2007, schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4848 

 
 

Arrest nr. 141/2010 
van 16 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 7 mei 2009 « houdende instemming met 
en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de 
Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling 
van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend 
te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 
1999 », ingesteld door Monique Noël, Patrick Hocepied en anderen. 
 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en rechter E. De Groot, waarnemend voorzitter, 

de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke en J. Spreutels, en, overeenkomstig artikel 60bis 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter 

M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus 

voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 januari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 januari 2010, hebben Monique Noël, 
Patrick Hocepied en hun kinderen Sarah, Simon en Lilah Hocepied, vertegenwoordigd door 
hun ouders, wonende of woonplaats kiezend te 7700 Moeskroen, Ramées erf 24, beroep tot 
vernietiging ingesteld van de wet van 7 mei 2009 « houdende instemming met en uitvoering van 
het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen België 
en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse 
administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 
10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 » 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2010). 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Patrick Hocepied, in eigen persoon; 
 
 .  B. Druart, auditeur-generaal van Financiën, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen zijn een Franse ambtenaar, Monique Noël, eerste verzoekende partij, de 
persoon met wie zij in 1999 wettelijk samenwoonde, en hun kinderen geboren in 1999, 2000 en 2004. Zij voeren 
aan dat de beroepsinkomsten van de eerste verzoekende partij, die zich sinds 1998 in Moeskroen heeft gevestigd, 
door de Belgische Staat zijn belast krachtens de artikelen 10.3 en 11 van de Overeenkomst tussen België en 
Frankrijk van 10 maart 1964 betreffende de dubbele belasting, terwijl de sociale lasten in Frankrijk worden 
betaald, wat een discriminatie is die reeds werd erkend. Doordat de bestreden bepalingen terugwerkende kracht 
hebben (punt 5 van het aanvullend Protocol), meent de persoon met wie zij wettelijk samenwoonde het 
slachtoffer te zijn van de gevolgen van de Overeenkomst gedurende hun samenleven, aangezien het nettoloon 
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van de persoon met wie hij samenwoont, werd verminderd; die vermindering is eveneens nadelig voor de 
kinderen die overigens een zeker belang erbij hebben om in de Franse grensstreek bij de Franse overheid te 
kunnen werken, of om geen oneerlijke concurrentie te ondergaan op de arbeidsmarkt in de Belgische 
grensstreek. De inwoners van Moeskroen, onder wie de verzoekende partijen, zijn het slachtoffer van een 
discriminatie op het vlak van de toegang tot arbeid. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad geeft aan dat Monique Noël een Belgische inwoonster van de Belgische 
grensstreek is, die de activiteit van verpleegster uitoefent in de overheidssector van de Franse grensstreek. De 
bezoldigingen van die sector worden belast in de Staat waar zij worden uitbetaald (artikel 10.1 van de 
Overeenkomst) behalve wanneer - en dat is het geval voor Monique Noël - de genieter die in de andere Staat 
woont, de nationaliteit van deze Staat heeft (artikel 10.3); hij wordt in dat geval in de woonstaat belast krachtens 
artikel 11 van de Overeenkomst, doordat hij als belastingplichtige is uitgesloten van het toepassingsgebied van 
artikel 10. 
 
 Hij voert aan dat in 1987 de Franse Conseil d’Etat in een analoog geval besliste dat de bezoldigingen niet 
belastbaar waren in Frankrijk vanuit de overweging, blijkbaar, dat zij binnen het toepassingsgebied vielen van 
artikel 18 van de Overeenkomst, dat residuair voorziet in een belastingheffing in de woonstaat. Tot in 2002 was 
dat arrest voor de Franse administratie onbekend. Ongeacht of men artikel 11 dan wel artikel 18 toepast, de 
personen die zich in de situatie van Monique Noël bevinden, worden in België belast. Wanneer daarentegen de 
voorwaarden van de grensarbeidersregeling niet waren vervuld, kon een gelijktijdige toepassing, door de 
respectieve belastingadministratie van België en van Frankrijk, van de artikelen 11 en 18 aanleiding geven tot 
hetzij een dubbele vrijstelling (in het geval van een Belg die bij de Franse overheid werkt), hetzij een dubbele 
belasting (in het geval van een Fransman die bij de Belgische overheid werkt). Die situatie heeft de bevoegde 
Belgische en Franse autoriteiten ertoe gebracht de procedure toe te passen van artikel 24 van de Overeenkomst, 
die heeft geleid tot een in een tekst geformaliseerd akkoord volgens hetwelk de overheidsbezoldigingen die door 
een Staat worden uitbetaald aan een inwoner van een andere Staat die uitsluitend de nationaliteit van die andere 
Staat bezit, uitsluitend belastbaar zijn in de woonstaat van de genieter (circulaire Ci.R.9 F/596.979 van 5 maart 
2009 en bericht in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2009). Ook al verwijst dat akkoord niet naar 
artikel 11 van de Overeenkomst dat gewoonlijk door België wordt ingeroepen, toch bevestigt het het beginsel 
van belasting, in België, van de belastingplichtigen die zich in de situatie van Monique Noël bevinden. 
 
 A.1.3.  De Ministerraad is van mening dat, wanneer men de weerslag van het door de verzoekende partijen 
bekritiseerde Avenant combineert met het voormelde Belgisch-Frans akkoord betreffende de 
overheidsbezoldigingen, het feit dat België afziet van haar traditionele standpunt, namelijk een beroep doen op 
artikel 11 van de Overeenkomst, voor de bezoldigingen van een inwoner van Belgische nationaliteit die zijn 
activiteit uitoefent bij de Franse overheid, impliceert dat de personen die zich in de situatie van Monique Noël 
bevinden, zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van het Avenant om met terugwerkende kracht van de 
Belgische belasting te worden vrijgesteld. Die situatie wordt echter niet gecreëerd door het Avenant, dat niet 
bestemd is om de devolutie te regelen van de belastingbevoegdheid voor de « overheidsbezoldigingen », maar 
door het akkoord dat het Franse standpunt inneemt van belastingheffing in de woonstaat. 
 
 A.1.4.  De Ministerraad beweert bijgevolg, in hoofdorde, dat een vernietiging van de bestreden bepalingen 
Monique Noël niet het door haar geëiste voordeel zou opleveren, omdat zij aan het voormelde Belgisch-Franse 
akkoord onderworpen zou blijven, dat op grond van artikel 24 van de Overeenkomst werd gesloten en niet het 
voorwerp van een bekrachtigingswet moet uitmaken. Zij doet derhalve niet blijken van het vereiste belang om in 
rechte te treden. 
 
 Het belang van haar partner en van haar kinderen valt samen met dat van Monique Noël, en een 
vernietiging van de bestreden bepalingen zou niets aan hun situatie veranderen. Het belang van de kinderen om 
in de Franse grensstreek te kunnen werken bij de Franse overheid en om geen oneerlijke concurrentie te 
ondergaan in de Belgische grensstreek, is nog niet ontstaan (de kinderen zijn 11, 10 en 5 jaar oud), is niet zeker, 
noch rechtstreeks, noch actueel. Het belang van de inwoners van Moeskroen doet dat gedeelte van het beroep 
voorkomen als een actio popularis. Monique Noël en haar partner zijn weliswaar inwoners van Moeskroen, maar 
hebben een baan, en hun belang is, zoals dat van hun kinderen, noch actueel, noch zeker, noch rechtstreeks, noch 
persoonlijk. Wat ten slotte het belang betreft dat de verzoekers erbij zouden hebben dat meer mensen bijdragen 
zodat de lasten minder zwaar zouden zijn voor de inwoners die zoals zij werken, dient men zich af te vragen wat 
zij verstaan onder « bijdragen ». Indien het gaat om de gemeentebelastingen, doen zij in elk geval niet blijken 
van het vereiste belang, omdat artikel 3 van het Avenant uitdrukkelijk voorziet in de volgende toevoeging in het 
Slotprotocol van 10 maart 1964 : « 7.  Voor het vaststellen van de aanvullende belastingen die worden gevestigd 
door de Belgische gemeenten en agglomeraties, houdt België, niettegenstaande elke andere bepaling van de 
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Overeenkomst en van het aanvullend Protocol inzake grensarbeiders, rekening met de beroepsinkomsten die in 
België vrijgesteld zijn van belasting volgens de Overeenkomst en dit Protocol. Die aanvullende belastingen 
worden berekend op de belasting die verschuldigd zou zijn in België indien de desbetreffende beroepsinkomsten 
van Belgische oorsprong zouden zijn. Deze bepaling is van toepassing vanaf 1 januari 2009 ». 
 
 A.1.5.  In hun memorie van antwoord voeren de verzoekende partijen aan dat het akkoord waarnaar de 
Ministerraad verwijst, onwettig is en dat, zelfs indien het niet onwettig zou zijn, de discriminaties onbetwistbaar 
zouden zijn : indien het akkoord onwettig is, blijft Monique Noël enkel onderworpen aan een regeling die door 
de minister van Financiën discriminerend wordt geacht; indien het niet onwettig is en indien zij niet door het 
Avenant wordt beoogd maar op grond van artikel 18 wordt belast, wordt zij gediscrimineerd ten opzichte van de 
werknemers en doet zij aldus blijken van het vereiste belang. 
 
 De verzoekende partijen doen eveneens gelden dat het niet om het even is of Monique Noël wordt belast op 
grond van artikel 11 dan wel artikel 18 van de Overeenkomst, vermits de middelen die zij aanvoert om die 
belasting aan te vechten, verschillen naar gelang van de bepaling waarop die belasting is gebaseerd. 
 
 A.1.6.  Volgens de verzoekende partijen doet de persoon met wie Monique Noël wettelijk samenwoont 
eveneens blijken van het vereiste belang omdat, ongeacht of het akkoord al dan niet wettig is, het Avenant niet 
de bij de overheid werkende Belgische inwoners beoogt en hen, evenals hun echtgenoot, dwingt te verhuizen of 
lange afstanden af te leggen om werk te vinden, doordat zij niet kunnen solliciteren bij de Franse overheid, noch 
de betrekkingen kunnen innemen die in de Belgische grensstreek door Franse grensarbeiders worden ingenomen. 
Het is met schending van het beginsel van het vrije verkeer van werknemers dat artikel 10.3 van de 
Overeenkomst het nationaliteitscriterium enkel voor de overheidsambtenaren handhaaft en dat de Staat, teneinde 
het Avenant te redden, de daaruit voortvloeiende discriminatie tot de hele bevolking uitbreidt. 
 
 De kinderen van het paar worden op analoge wijze geraakt, niettemin met dien verstande dat België 
internationale verbintenissen heeft aangegaan betreffende de rechten van het kind en dat het die moet nakomen. 
Het financiële nadeel is weliswaar slechts toekomstig, maar de hypotheek die de bestreden bepalingen op hun 
toekomst doen wegen, vormt een nadeel dat zij moeten kunnen aanvoeren zolang de beroepstermijnen niet zijn 
verstreken, waarbij het Hof de bevoegdheid dient te hebben om teksten af te keuren die de toekomstige 
generaties zouden discrimineren. 
 
 A.1.7.  In zijn memorie van wederantwoord oordeelt de Ministerraad dat de verzoekende partijen niet 
aangeven wat een vernietiging van de bestreden wet hun concreet zou opbrengen, maar het belang van het 
beroep lijken te verwarren met de uiteenzetting van de middelen. Het belang van de partner van Monique Noël 
valt samen met het belang van die laatste omdat het voortvloeit uit het feit dat haar loon wordt verminderd. Wat 
het belang van de kinderen betreft, betwist de Ministerraad dat het zeker doch toekomstig zou zijn, en beschouwt 
hij het als louter mogelijk. Men zou een mogelijk toekomstig nadeel niet als belang kunnen aannemen zonder in 
zekere zin in te stemmen met de toelaatbaarheid van een actio popularis. 
 
 
 Ten aanzien van de omvang van het beroep 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van mening dat, rekening houdend met de grieven die door de verzoekende 
partijen zijn geformuleerd, het beroep enkel betrekking heeft op artikel 2 van de wet van 7 mei 2009 in zoverre 
het instemming verleent met de punten 1, 3 en 5 van het aanvullend Protocol van 12 december 2008. Artikel 7, 
§ 1, van de wet lijkt eveneens als bestreden te kunnen worden beschouwd. 
 
 A.2.2.  In hun memorie van antwoord geven de verzoekende partijen aan dat het verzoekschrift ertoe strekt 
de vernietiging van de wet van 7 mei 2009 te verkrijgen, en betrekking heeft op artikel 2 van die wet, en niet op 
artikel 3 ervan. 
 
 
 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 
 
 A.3.1.  De Ministerraad zet uiteen dat het Avenant van 12 december 2008 een aanvullend Protocol bevat 
volgens hetwelk de grensarbeidersregeling, met name een belastingheffing uitsluitend in de woonstaat, enkel nog 
zal worden toegepast in de gevallen waarin het Protocol voorziet vermits het principe, behoudens uitzondering, 
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dat van belastingheffing is in de Staat waar de activiteit wordt uitgeoefend (artikel 11 van de Overeenkomst). Hij 
geeft aan dat de grensarbeidersregeling enkel van toepassing is op de bezoldigingen van de werknemers uit de 
privésector en van die welke worden tewerkgesteld door publiekrechtelijke rechtspersonen die een nijverheids- 
of handelsactiviteit uitoefenen. Zij is niet van toepassing op de ambtenaren van de andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen vermits die worden beoogd door artikel 10 van de Overeenkomst, dat niet door het Avenant 
wordt gewijzigd. Zij wordt afgeschaft voor de in België wonende grensarbeiders die hun activiteit in loondienst 
in de Franse grensstreek uitoefenen, en dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. Die belastingplichtigen 
zullen dus in de meeste gevallen in Frankrijk belastingen moeten betalen op hun vanaf die datum ontvangen 
bezoldigingen (aanvullend Protocol, paragraaf 3), behoudens het voorbehoud bedoeld in artikel 11.2.a) en b) van 
de Overeenkomst. De grensarbeidersregeling wordt tijdelijk gehandhaafd voor de inwoners van Frankrijk die 
hun activiteit uitoefenen in de Belgische grensstreek, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de 
paragrafen 4 en 5 van het aanvullend Protocol. 
 
 A.3.2.  De Ministerraad beschrijft vervolgens het doel van de bestreden bepalingen. Hij herinnert eraan dat 
vóór het Avenant van 12 december 2008, artikel 11 van de Overeenkomst, in navolging van de 
modelovereenkomst van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) inzake 
belastingen, een beginsel vastlegde van belastingheffing in de Staat op het grondgebied waarvan de activiteit die 
de bron van inkomsten is, wordt uitgeoefend, behalve, onder andere, voor de inwoners van de grensstreek van 
een Staat die hun activiteit uitoefenen in de grensstreek van de andere Staat : de belasting wordt geheven in de 
Staat waar de werknemer woont (het vroegere artikel 11, 2, c). Die regeling bleek zeer ongunstig voor de 
grensarbeiders uit België die hun beroepsactiviteit in Frankrijk uitoefenden, en zeer aantrekkelijk voor de 
grensarbeiders uit Frankrijk die hun beroepsactiviteit in België uitoefenden, wegens de belastingdruk die hoger is 
in België dan in Frankrijk en wegens het stelsel van sociale bijdragen die hoger zijn in Frankrijk dan in België; 
die grensarbeidersregeling zette de werkgevers van de grensstreek ertoe aan in Frankrijk wonende grensarbeiders 
in dienst te nemen, voor wie geen enkele bedrijfsvoorheffing was verschuldigd en die minder hoge brutolonen 
aanvaardden, gelet op het minder hoge belastingtarief in Frankrijk; die regeling gaf ten slotte aanleiding tot 
onevenwicht en misbruiken. De Belgische autoriteiten wensten een einde te maken aan die regeling, zoals een 
einde was gemaakt aan die welke bestond met Duitsland en met Nederland; door de terughoudendheid van de 
Franse autoriteiten voerde de Belgische belastingadministratie de controles op, wat aanleiding gaf tot talrijke 
geschillen met Franse inwoners. De regeling werd uiteindelijk gewijzigd door een Avenant van 13 december 
2007, dat werd vervangen door dat van 12 december 2008; dit Avenant maakt een einde aan de 
grensarbeidersregeling voor de inwoners van België die in de Franse grensstreek zijn tewerkgesteld, maar 
handhaaft ze tijdelijk voor de inwoners van Frankrijk die in de Belgische grensstreek zijn tewerkgesteld : 
 
 -  het laat de ondernemingen van de Belgische grensstreek toe om tot eind 2011 inwoners van de Franse 
grensstreek te blijven aanwerven onder de grensarbeidersregeling, waarbij het einde van de overgangsperiode 
blijft vastgesteld op 31 december 2033; niettemin, vermits het doel erin bestaat een mogelijk tekort aan 
arbeidskrachten in België te voorkomen, en niet de inwoners van België die in de Belgische grensstreek zijn 
tewerkgesteld toe te laten om naar de Franse grensstreek te emigreren teneinde aan de Belgische belasting te 
ontsnappen, kunnen de personen die op 31 december 2008 hun duurzaam tehuis in België hebben, na die datum 
niet meer instappen in de grensarbeidersregeling; 
 
 -  het zal de betrokken ondernemingen niet alleen toelaten om een groot aantal personeelsleden die thans in 
dienst zijn onder de grensarbeidersregeling, te behouden tot eind 2033, maar ook om tot eind 2011 nieuwe in 
Frankrijk wonende werknemers aan te werven, die eveneens deze regeling tot in 2033 zullen genieten; die 
bijkomende termijn zal België eveneens de mogelijkheid bieden om maatregelen te nemen, meer bepaald op het 
vlak van interregionale mobiliteit, teneinde de aanwerving te bevorderen, door de Belgische ondernemingen van 
de grensstreek, van in België wonende werkzoekenden; 
 
 -  vermits de oplossing van de talrijke hangende geschillen voor Frankrijk een voorwaarde is voor het 
sluiten van een akkoord, preciseert het Avenant ten slotte eveneens de toepassingsvoorwaarden van de 
grensarbeidersregeling voor de jaren 2003 tot 2008. 
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 Ten gronde 
 
 A.4.1.  De verzoekende partijen voeren aan dat het belasten van de ambtenaren door het land dat de 
bezoldiging uitkeert, het beginsel is dat is vastgelegd in artikel 10.1 van de Overeenkomst van 1964. De in 
België wonende Franse ambtenaren van Belgische nationaliteit worden beoogd in artikel 10.3, dat afwijkt van 
artikel 10.1 van de Overeenkomst. Dat artikel 10.3 verwijst naar artikel 11, dat voorziet in een oplossing die 
identiek is met die van artikel 10.1, behoudens drie uitzonderingen, waaronder de grensarbeidersregeling : de 
belasting in het woonland voor de grensarbeiders. 
 
 Zij vinden het verwonderlijk dat een verschil in behandeling op grond van de woonplaats, en een 
nationaliteitsvoorwaarde blijven voortbestaan binnen de Europese Unie. Het aanvullend Protocol bij de 
Overeenkomst handhaaft in punt 1 het discriminerende beginsel van belasting van grensarbeiders in de 
woonstaat, en punt 3 wijkt vanaf 1 januari 2007 enkel voor de werknemers af van dat beginsel, terwijl punt 5 een 
voorrecht vastlegt voor uitsluitend de grensarbeiders die in Frankrijk wonen. 
 
 Zij doen gelden dat de minister van Financiën zelf heeft erkend dat het betalen van belastingen in België en 
van sociale lasten in Frankrijk zeer nadelig was. De omgekeerde situatie leidt daarentegen tot een bevoorrecht 
statuut en de werknemers van Moeskroen worden gediscrimineerd. Dat is het gevolg van het feit dat de 
Belgisch-Franse overeenkomst niet werd aangepast om rekening te houden met de Europese richtlijn inzake 
sociale zekerheid, in tegenstelling tot de overeenkomsten met Duitsland en Nederland. De discriminatie tussen 
werknemers en ambtenaren maakt de bestreden instemmingswet strijdig met de Grondwet. 
 
 A.4.2.  De verzoekende partijen hebben kritiek op de terugwerkende kracht van de bestreden bepalingen. 
De betrokken belastingplichtige heeft vergeefs de haar opgelegde belasting betwist, terwijl de werknemers wel 
bezwaar zullen kunnen indienen voor aanslagjaren die volgens de wet reeds zijn verjaard. 
 
 A.4.3.  De verzoekende partijen zijn van mening dat de wet, doordat zij niet voor alle grensarbeiders geldt, 
de artikelen 164 en 172 van de Grondwet schendt. Zij bevoorrecht werknemers op discriminerende wijze, op 
basis van een niet-relevant criterium, in het voordeel van de Franse werknemers; zij maakt het voorrecht dermate 
voorwaardelijk dat de vrije concurrentie tussen werknemers zal worden vervalst want de Franse werknemer, die 
afhankelijk is van zijn werkgever, zal zich voortaan « van alles moeten laten welgevallen » tegen een 
voorkeurstarief (punt 5, a, b, c van het aanvullend Protocol, en tweede lid). Zij verstoort het vrije verkeer van 
werknemers door buitensporige voordelen te bieden en tast op discriminerende wijze de rechten van de 
Belgische burgers van de grensstreek aan door ze de facto uit te sluiten van de betrekkingen bij de Franse 
overheid in de grensstreek; zij creëert een onverantwoord verschil tussen Belgische inwoners naargelang zij in 
Frankrijk dan wel in Duitsland of in Nederland werken, vermits enkel voor de eerstgenoemden regels worden 
gehandhaafd die afwijken van de OESO-verdragen; zij creëert een ander verschil tussen in Frankrijk wonende 
belastingplichtigen die in België werken en Belgische belastingplichtigen die in Frankrijk werken, vermits alleen 
de eerstgenoemden de mogelijkheid hebben om vervallen belastingen te betwisten. Zij schendt de Grondwet, de 
artikelen 7, 23 en 28 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten bekrachtigd op 21 april 1983, en het Verdrag betreffende 
discriminatie (beroep en beroepsuitoefening) van 1958 (nr. 111). 
 
 A.5.1.  In zijn memorie en in zijn memorie van wederantwoord onderstreept de Ministerraad het 
wanordelijke karakter van de stukken van de verzoekende partijen. Hij antwoordt in ondergeschikte orde op de 
middelen, althans op die welke hij in het verzoekschrift heeft kunnen vinden. De kritiek is gegrond op het 
verschil in behandeling tussen grensarbeiders die in België wonen (voor wie artikel 3 van het aanvullend 
Protocol de grensarbeidersregeling afschaft) en grensarbeiders die in Frankrijk wonen (voor wie paragraaf 5 die 
regeling handhaaft tot 30 december 2011) : de eerstgenoemden worden belast waar de beroepsactiviteit wordt 
uitgeoefend, de laatstgenoemden waar zij hun woonplaats hebben. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad beweert dat het middel, in zoverre het artikel 8 van het aanvullend Protocol verwijt 
de werknemers van de overheid niet te beogen, zodat de grensarbeiders in loondienst hun belastingen zullen 
betalen in het land waar zij hun sociale bijdragen betalen terwijl de ambtenaren en werknemers van de overheid 
zware sociale lasten, enerzijds, en zware belastingen, anderzijds, zullen blijven betalen, niet gegrond is. De 
situatie van de overheidsambtenaren wordt geregeld door het Belgisch-Franse akkoord dat werd gesloten 
krachtens artikel 24 van de Overeenkomst (belasting in de woonstaat), die reeds in de artikelen 10 en 11 ervan in 
een verschillende regeling voor die ambtenaren en voor de werknemers voorziet. De commentaar van de OESO-
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modelovereenkomst inzake belastingen vermeldt dat de belastingbevoegdheid die wordt toegekend aan de Staat 
die de bezoldiging of het pensioen uitbetaalt, oorspronkelijk volgde uit de bekommernis om zich te conformeren 
aan de regels inzake internationale hoffelijkheid en wederzijds respect tussen soevereine Staten. Dat gebruik 
berust op de idee dat de band tussen de vreemde Staat en zijn ambtenaar zo sterk is dat hij rechtvaardigt dat die 
Staat de belastingbevoegdheid behoudt voor de bezoldigingen en pensioenen van « zijn » ambtenaar, op 
voorwaarde echter dat die ambtenaar uitsluitend de nationaliteit van die Staat bezit (wat de band met die Staat 
versterkt : de betrokken persoon handelt voor de Staat en zijn nationaliteit is een teken dat die verhouding met de 
Staat die hij vertegenwoordigt, versterkt) en dat de diensten niet werden verleend in het kader van een 
nijverheids- of handelsactiviteit uitgeoefend door die Staat (wanneer de Staat optreedt als een onderneming, 
vervaagt het begrip « openbare dienst » en verleent de ambtenaar minder dienst aan de Staat en aan de 
gemeenschap die door die Staat wordt vertegenwoordigd, hetgeen verantwoordt dat de bezoldigingen en de 
pensioenen belastbaar zijn volgens de regels van de artikelen 11 en 12 van de Overeenkomst). Wat daarentegen 
de werknemers betreft, is de band met de Staat van de bron van inkomsten minder sterk. Binnen de categorie van 
de ambtenaren en werknemers van de overheid, wordt één categorie verschillend behandeld : de personen die 
voor één van beide Staten werken, maar die in de andere Staat wonen en de nationaliteit van die andere Staat 
bezitten. Voor die personen werd een specifieke regeling getroffen tussen de bevoegde autoriteiten van beide 
landen, op grond van de overlegprocedure van artikel 24 van de Overeenkomst van 1964. Die specifieke 
regeling, die overeenstemt met artikel 19 van de OESO-modelovereenkomst inzake belastingen, wordt 
verantwoord door het feit dat de band tussen de Staat en de ambtenaar die niet de nationaliteit van zijn 
overheidswerkgever heeft, minder sterk is. De gedifferentieerde regeling berust op een objectief criterium : de 
hoedanigheid van de belastingplichtige, werknemer van de overheidssector. De gedifferentieerde regeling binnen 
de overheidssector berust dan weer op de criteria van woonplaats en nationaliteit van de overheidswerknemer. 
Het gaat daarbij om objectieve criteria die de twee Staten toelieten verschillende regels te bepalen voor de 
aanwijzing van de belastingheffende Staat voor de bezoldigingen die door één van die Staten aan zijn 
ambtenaren of werknemers worden uitbetaald. 
 
 A.5.3.  De Ministerraad stelt vast dat het bekritiseerde verschil in behandeling eigenlijk voortvloeit uit de 
gelijktijdige toepassing van, enerzijds, de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing 
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, (PB, L, 28, 30 januari 1997), waarop de Belgische wetgever geen vat heeft, 
vermits de verordening rechtstreeks toepasselijk is in het Belgische recht en, anderzijds, de regeling die geldt 
voor de Belgische inwoners die voor de Franse Staat werken en die krachtens artikel 24 van de Overeenkomst 
het voorwerp vormt van een akkoord tussen de bevoegde nationale autoriteiten. Dat verschil in behandeling 
volgt dus niet uit de bestreden bepalingen, en het Hof is niet bevoegd om de wetgever te verplichten een leemte 
weg te werken die voortvloeit uit het feit dat de wet alleen het probleem van de werknemers regelt. 
 
 Het argument dat door de verzoekende partijen wordt afgeleid uit de zwaarte van de sociale lasten, waarop 
tijdens de parlementaire voorbereiding werd gealludeerd, is niet pertinent omdat het betrekking heeft op die van 
de sociale lasten van de werknemers. 
 
 Monique Noël toont evenmin aan dat zij aan een zwaardere socialebijdragenregeling is onderworpen. 
 
 A.5.4.  Wat de bestaanbaarheid betreft, met artikel 172 van de Grondwet, van de grensarbeidersregeling die 
de Franse inwoners die in de Belgische grensstreek werken tijdelijk genieten, stelt de Ministerraad dat die 
maatregel voortvloeit uit het feit dat de Franse Staat die regeling wenste te handhaven gedurende een periode die 
het uitblijven van pijnlijke sociale gevolgen voor zijn inwoners zou garanderen, en uit het feit dat de Belgische 
Staat de ondernemingen van de grensstreek beschikbaarheid van arbeidskrachten wenste te waarborgen. De duur 
van die - tijdelijke - regeling is weliswaar lang, vermits hij in 2033 verstrijkt, maar nieuwe aanwervingen zullen 
vanaf 2012 onmogelijk worden. Ook al is het zo dat men van een voorrecht kan spreken wanneer verschillende 
categorieën van personen aan verschillende nationale wetten zijn onderworpen, toch kan het voorrecht dat door 
de verzoekende partijen wordt bekritiseerd - voor wie het niet nadelig is omdat die maatregel niet voor hen 
geldt - objectief worden verantwoord rekening houdend met de complexe situatie en met de sociale en 
economische noodwendigheden die in de parlementaire voorbereiding zijn vermeld. 
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 A.5.5.  De Ministerraad acht, wegens ontstentenis van belang, de grief onontvankelijk die is afgeleid uit het 
feit dat de concurrentie tussen werknemers zou worden vervalst doordat het voorrecht dat de in de Belgische 
grensstreek werkende Franse inwoners genieten, hen ertoe zou brengen « zich van alles te moeten laten 
welgevallen » : de verzoekende partijen bevinden zich immers niet in die situatie. Indien zij bedoelen dat de 
Belgische werknemers betrekkingen aan hen zullen zien voorbijgaan, blijft ten eerste het feit dat zij geenszins 
uitleggen in welk opzicht de concurrentie tussen werknemers zou worden vervalst, noch in welk opzicht of hoe 
die vervalsing een schending zou vormen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, ten tweede dat zij, in het 
kader van het betrokken middel, in geen enkel opzicht de handhaving van de grensarbeidersregeling voor de 
grensarbeider uit Frankrijk ter discussie stellen (alleen de voorwaarden worden betwist), en ten derde dat er na 
2012 geen aanwerving meer zal zijn op grond van de grensarbeidersregeling. De Ministerraad ziet dus niet goed 
in hoe de concurrentie tussen grensarbeiders uit Frankrijk en uit België nog meer vertekend zou kunnen zijn. 
 
 A.5.6.  De Ministerraad is van mening dat de grief die is afgeleid uit de inbreuk op het vrije verkeer van 
werknemers niet kan worden aangenomen, omdat niet wordt aangegeven op welke bepalingen dat verwijt 
betrekking heeft, noch in welk opzicht het vrije verkeer van werknemers in het gedrang zou komen, zodat de 
Ministerraad zijn rechten van verdediging niet kan uitoefenen. 
 
 A.5.7.  De Ministerraad acht de grief die gegrond is op de onmogelijkheid, voor de Belgen van de 
grensstreek, om te solliciteren voor een betrekking bij de Franse overheid eveneens onontvankelijk, omdat niet 
wordt aangegeven welke bepalingen zouden zijn geschonden, welke de bepalingen zouden zijn die deze 
schenden, noch in welk opzicht zij ze zouden schenden. De verzoekende partijen verwijten België de 
bevoegdheid om bepaalde werknemers te belasten aan Frankrijk te hebben verkocht. Verwijzen zij aldus naar het 
feit dat aan Frankrijk de bevoegdheid is toegekend om de in België wonende werknemers van de grensstreek te 
belasten in het land waar de activiteit wordt uitgeoefend (aanvullend Protocol, paragraaf 3, die met name 
verwijst naar artikel 11, paragraaf 1, van de Overeenkomst) ? Dat is nochtans precies het voorwerp van hun 
kritiek : zij pleiten er onophoudelijk voor dat sociale lasten en belastingen in dezelfde Staat worden betaald. De 
grief is in elk geval ongegrond wat betreft de grensarbeiders die aan de algemene regeling zijn onderworpen. Die 
zijn voortaan belastbaar in de Staat waar zij hun beroepsactiviteit uitoefenen, daar waar de sociale lasten worden 
geïnd. 
 
 De Ministerraad is bovendien van mening dat hij zijn rechten van verdediging niet kan uitoefenen omdat de 
argumentatie van het verzoekschrift onbegrijpelijk is. 
 
 A.5.8.  Wat het verschil in behandeling betreft tussen inwoners van België die in Frankrijk werken en die 
welke in Duitsland of in Nederland werken, voert de Ministerraad opnieuw de onontvankelijkheid van de grief 
aan, die niet de bekritiseerde bepalingen aangeeft, noch de geschonden bepalingen, noch in welk opzicht de 
eerstgenoemde bepalingen de laatstgenoemde zouden schenden. Hij geeft aan dat de grensarbeidersregeling met 
Duitsland en Nederland is afgeschaft, hetgeen de bestreden bepalingen eveneens doen voor de inwoners van 
België die bezoldigingen van Franse oorsprong ontvangen, vanaf 1 januari 2007. Zij zijn dus allen aan dezelfde 
regeling onderworpen. 
 
 A.5.9.  Wat de grief betreft die is afgeleid uit het feit dat inwoners van Frankrijk vervallen belastingen 
zouden kunnen betwisten, is de Ministerraad van mening dat het om dezelfde redenen om een onontvankelijk 
middel gaat. Hij wijst overigens erop dat paragraaf 4, a), van het aanvullend Protocol en artikel 7, § 1, van de 
instemmingswet enkel voordeel brengen aan de grensarbeiders die in Frankrijk wonen. Tal van geschillen waarin 
Franse inwoners verwikkeld waren, dienden te worden beslecht. Het Avenant (aanvullend Protocol) verving voor 
de jaren 2003 tot 2008 de voorwaarde van exclusieve uitoefening van de activiteit in de Belgische grensstreek, 
door de voorwaarde dat de Belgische grensstreek gedurende niet meer dan 45 activiteitsdagen per kalenderjaar 
mag worden verlaten. Die eis van Frankrijk om een nieuw akkoord over de grensarbeiders te bereiken 
impliceerde een wijziging van de belastingvoorwaarden voor de jaren 2003 tot 2008 en, bijgevolg, een 
herziening van de belastingheffingen om een einde te maken aan de geschillen. De heropening van de termijnen 
voor uitsluitend de Franse inwoners is aldus gerechtvaardigd. Voor de Belgische inwoners die in Frankrijk 
werken is er eveneens een heropening van de beroepstermijnen, die echter beperkt is tot de belastingheffingen op 
de inkomsten die zijn ontvangen sinds 1 januari 2007, datum van (retroactieve) afschaffing van de 
grensarbeidersregeling te hunnen aanzien. Die inkomsten zijn niet meer in België belastbaar, maar in Frankrijk. 
Dat neemt echter niet weg dat het om categorieën gaat die bijna niet kunnen worden vergeleken : Franse 
inwoners/Belgische burgers; werkzaam in België/werkzaam in Frankrijk. 
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 A.5.10.  De Ministerraad onderstreept tot slot dat het opnieuw ter discussie stellen van de mogelijkheid om 
naar gelang van het type van inkomsten of van activiteit een ander belastingcriterium te kiezen, niet beperkt zou 
zijn tot het onderscheid tussen privébezoldigingen (artikel 11) en overheidsbezoldigingen (artikel 10). Het zou 
zich uitstrekken tot het onderscheid tussen privépensioenen en overheidspensioenen, maar ook mogelijkerwijs 
tot elk onderscheid dat in de Overeenkomst van 1964 of in de andere door België gesloten overeenkomsten tot 
voorkoming van dubbele belasting wordt gemaakt. 
 
 A.6.1.  In hun memorie van antwoord herinneren de verzoekende partijen aan de beginselen van de 
artikelen 10 en 11 van de Overeenkomst en verwijzen zij naar de traditionele administratieve en gerechtelijke 
rechtspraak volgens welke de belastingplichtigen die zich in de situatie van Monique Noël bevinden, aan 
artikel 11 onderworpen zijn. Het discriminerende karakter van het belasten van grensarbeiders in de woonstaat is 
door de autoriteiten erkend wanneer de belasting wordt betaald in een ander land dan het land waar de sociale 
bijdragen worden betaald, en de meeste Belgische grensarbeiders hebben aangevoerd minstens één dag per jaar 
« de grensstreek te hebben verlaten » overeenkomstig artikel 11, § 2, c, van de Overeenkomst, teneinde aan de 
strengheid van de Belgische fiscus te ontsnappen. Monique Noël zou die dagen waarop zij « de grensstreek heeft 
verlaten » niet kunnen doen gelden indien artikel 18 van de Overeenkomst op haar zou worden toegepast. 
 
 A.6.2.  De verzoekende partijen weerleggen het argument dat is afgeleid uit het « beginsel van 
hoffelijkheid » tussen Staten met de vraag waarom een Belgische grensarbeider (of een Italiaan die in België 
woont) in België wordt belast, terwijl een in Brussel wonende Belg in Frankrijk wordt belast, en waarom de 
Franse Staat de bevoegdheid behoudt om de Franse ambtenaren van Belgische nationaliteit die in België wonen 
buiten de grensstreek, te belasten. Er is in werkelijkheid geen reden om een onderscheid te maken tussen de 
privésector en de overheidssector omdat de regel van betaling van de belastingen in het land dat de sociale 
bijdragen int, identiek is; toch wordt de discriminatie van de belastingplichtigen die zich in de situatie van 
Monique Noël bevinden, gehandhaafd ondanks het akkoord en het Avenant. Belastingheffing in de woonstaat 
wijkt af van het beginsel dat is vastgelegd door de OESO-modelovereenkomst, en het onderscheid tussen de 
overheidssector en de privésector kan niet als pertinent worden beschouwd omdat het niet voorkomt in de 
verdragen met Nederland en Duitsland, noch in de OESO-overeenkomst. De band tussen de ambtenaar en de 
Staat die hem tewerkstelt is niet relevant in het geval van de Italiaan die in België woont, voor de Franse Staat 
werkt en zijn belastingen in Frankrijk betaalt, noch in het geval van de persoon die beide nationaliteiten heeft. 
 
 A.6.3.  De verzoekende partijen verwijzen vervolgens naar artikel 19 van de OESO-overeenkomst en naar 
de Europese verordening nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968, en zijn van mening dat het arrest van de 
Franse Conseil d'Etat van 9 november 1987 uitgaat van een onjuiste redenering omdat de situatie van de 
professoren niet door artikel 10, noch door artikel 11 van de Overeenkomst wordt geregeld, maar door artikel 13 
ervan : dit omdat binnen de wetgevingstechniek de redacteur, wanneer in een uitzondering wordt voorzien, geen 
gebruik maakt van de residuaire clausule, maar voorziet in een specifieke of algemene oplossing, omdat 
artikel 11 bepaalt dat het van toepassing is onder voorbehoud van de toepassing van artikel 10, omdat volgens de 
eerste interpretatie die door de grondleggers van de Overeenkomst werd gegeven, artikel 11 van toepassing is in 
het geval van artikel 10.3, en omdat die Overeenkomst uit historisch oogpunt ertoe strekte een 
grensoverschrijdende uitwisseling van arbeidskrachten te bevorderen door zowel in de overheidssector als in de 
privésector de betaling van de belasting in het woonland te bevoorrechten. Het op 9 november 2009 
bekendgemaakte akkoord is ingegeven door de verkeerde Franse interpretatie; het gaat in tegen de wil van de 
overeenkomstsluitende Staten en werd niet goedgekeurd door de wetgever; het reikt verder dan een gewone 
interpretatie en is klaarblijkelijk nietig. 
 
 A.6.4.  De verzoekende partijen verwijzen vervolgens naar de avenanten en naar de parlementaire 
voorbereiding van de Belgische Senaat en van de Franse Sénat, en zijn van mening dat de Belgische minister van 
Financiën die de afschaffing van de grensarbeidersregeling voor de in België wonende grensarbeiders 
aankondigt, wordt tegengesproken door de rapporteur bij de Franse Sénat die het behoud van die regeling 
aankondigt tot in 2033. Zij wijzen op de wens van de Vlaamse ondernemingen om werknemers uit Frankrijk te 
kunnen blijven aanwerven en beweren dat het Avenant van december 2008 onvolledig is omdat het niet de 
overheidsambtenaren beoogt. Dat is een leemte die het Hof zeker kan wegwerken. 
 
 A.6.5.  De verzoekende partijen komen terug op het discriminerende karakter van de Overeenkomst en van 
het Avenant en geven aan dat het door de autoriteiten werd erkend en ertoe leidt dat 5 000 Belgische 



 10 

grensarbeiders in Frankrijk werken, terwijl 40 000 Franse grensarbeiders in België werken gelet op het voordeel 
dat zowel de Franse werknemers, de Belgische en Vlaamse werkgevers uit de grensstreek en de Franse Staat 
eruit halen; zij voeren aan dat de akkoorden waarmee de Staat, in het nadeel van zijn eigen bevolking, het recht 
om belasting te heffen verkoopt, en die met name aan Frankrijk het recht toekennen om de belastingplichtigen 
met een dubbele nationaliteit te belasten, niet regelmatig zijn. 
 
 A.6.6.  Volgens de verzoekende partijen zijn akkoorden zoals dat van 2009 reglementair van aard en 
behoren zij tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie, zoals aangegeven in diens arrest van 9 mei 2008. 
Indien het akkoord nietig is, zal Monique Noël worden belast overeenkomstig de regels van de vroegere 
Overeenkomst en zullen de beroepen die zij zal instellen, gelet op het voorgaande, het discriminerende karakter 
ervan bevestigen. Het akkoord is echter nietig omdat het de Overeenkomst schendt door zich de geest van een 
arrest van de Franse Conseil d'Etat eigen te maken, die zich vergist omdat zijn interpretatie tot een dubbele 
vrijstelling en een dubbele belasting leidt. Het komt neer op een herschrijving van de tekst van de Overeenkomst, 
zonder procedure van instemming. Bovendien was de ambtenaar die het akkoord heeft ondertekend, daartoe niet 
gemachtigd. De inhoud van het akkoord is discriminerend omdat hij steunt op een uitsluiting op grond van 
nationaliteit - vermits een in België wonende Italiaan onbelemmerd bij de Franse overheid kan werken terwijl 
zijn Belgische buur de enige is die wordt benadeeld -, en omdat de werknemers en de overheidsambtenaren 
verschillend worden behandeld. Vermits de discriminatie voortvloeit uit de combinatie van dat akkoord met de 
EEG-verordening nr. 1408/71, moet het akkoord ontoepasbaar worden verklaard. De uitsluiting van de 
belastingplichtigen die zich in de situatie van Monique Noël bevinden, volgt uit de combinatie van het akkoord 
met het Avenant, terwijl de wet waarbij met dat Avenant wordt ingestemd, aan het akkoord voorafging maar de 
bekendmaking ervan na het akkoord plaatsvond. De wetgever werd ten onrechte niet van dat akkoord in kennis 
gesteld, wat hem zou hebben toegelaten de definitie van de grensarbeider, die thans ter vernietiging bij het Hof 
voorligt, aan te vullen. 
 
 A.6.7.  De verzoekende partijen bekritiseren verder nog de terugwerkende kracht van het akkoord van 2009 
dat Monique Noël, door haar te onderwerpen aan artikel 18 van de Overeenkomst, de mogelijkheid ontzegt om 
de dagen te doen gelden waarop zij « de grensstreek verlaat » overeenkomstig artikel 11.1, en aldus aan de 
grensarbeidersregeling te ontkomen. 
 
 A.6.8.  De verzoekende partijen verwijzen ten slotte naar het internationale recht en zijn van mening dat de 
toetsing van het Hof betrekking moet hebben op het Avenant, wegens de strijdigheid ervan met de artikelen 7, 23 
en 28 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de artikelen 6 en 7 van het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en de artikelen 1, b), 2 en 3, c), van het Verdrag van de 
IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening). 
 
 A.6.9.  Tot slot vragen de verzoekende partijen het Hof om artikel 2, 1, van het aanvullend Protocol, dat de 
discriminerende belastingheffing van de grensarbeiders in het woonland handhaaft, af te keuren, alsook artikel 2, 
3, van het Avenant, dat, enerzijds, op onverantwoorde wijze tot in 2033 een regeling handhaaft die tot voordeel 
is van de Franse grensarbeiders en enkel kan worden verklaard door het Vlaamse en Franse opportunisme, en, 
anderzijds, op discriminerende wijze de overheidsambtenaren uitsluit van de afwijking van het 
« grensarbeidersprincipe » die het invoert vanaf 1 januari 2007. Zij vragen om erkenning van het 
discriminerende karakter van de voorrechten die aan de in Frankrijk wonende Belgische ambtenaren van Franse 
nationaliteit worden toegekend ingevolge de aanneming van aanknopingscriteria die niet in overeenstemming 
zijn met de Europese beginselen, van het discriminerende karakter van de situatie van de Franse grensarbeiders 
ten opzichte van die van de Duitse en Nederlandse grensarbeiders, van het discriminerende karakter van een 
verschillende terugwerkende kracht voor Franse en Belgische grensarbeiders (artikel 2, 4), van het 
discriminerende karakter van een terugwerkende kracht die verworven rechten afschaft en van het ingevoerde 
systeem van 45 dagen dat in werkelijkheid niet te controleren is, van het discriminerende karakter van de 
vergoeding die door Frankrijk wordt betaald ten gunste van alle Belgen terwijl het hoofdzakelijk de 
grensarbeiders zijn die de nadelen van die regeling ondervinden (artikel 4), van het discriminerende karakter van 
de algemene filosofie van het Avenant die de situatie niet corrigeert, van het discriminerende karakter van de 
grensarbeidersregeling bedoeld in artikel 11, 2, c, van de Overeenkomst, in artikel 2 van de instemmingswet en 
in de artikelen 1 en 2 van het Avenant dat die regeling bestendigt, doordat zij de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet en de Europese verbintenissen van België schenden, en van het discriminerende karakter van het 
Avenant in zoverre het de belastingheffende Staat aanwijst. Zij vragen eveneens dat het Hof de schending van 
het beginsel van niet-retroactiviteit van de wetten zou erkennen en zou wijzen op het discriminerende karakter 
van artikel 10.3 van de oorspronkelijke Overeenkomst, alvorens dat van het Avenant te erkennen. 
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 A.7.1.  In zijn memorie van wederantwoord is de Ministerraad van mening dat de kritiek op de vroegere 
Belgisch-Franse overeenkomst en op het onderscheid tussen werknemers uit de privésector en 
overheidsambtenaren irrelevant is omdat dit onderscheid uit die Overeenkomst voortvloeit. Hij erkent dat de 
kritiek op het arrest nr. 51075 van 9 november 1987 van de Franse Conseil d’Etat niet ongegrond is. De 
Belgische administratie had overigens aan de Franse administratie meegedeeld dat naar haar mening de beste 
interpretatie van artikel 10, § 3, een contextuele lezing impliceerde met die van het begin van artikel 11 van de 
Overeenkomst van 1964 (« Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 13 … »). De Franse 
administratie pleitte voor een andere interpretatie die aanvankelijk de toepassing van artikel 18 impliceerde 
(terwijl artikel 11 enkel de bezoldigingen beoogde die door de privésector worden toegekend) en die vervolgens, 
zoals artikel 19 van de OESO-modelovereenkomst inzake belastingen, de belastingbevoegdheid rechtstreeks 
toekende aan de woonstaat van de ambtenaar. Het probleem werd opgelost via een op grond van artikel 24 
gesloten akkoord dat de expliciete wil van de overeenkomstsluitende Staten niet schendt, aangezien de tekst van 
de Overeenkomst onvoldoende duidelijk was. Wat er ook van zij, de Overeenkomst diende te worden 
geïnterpreteerd rekening houdend met die rechtspraak. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad is eveneens van mening dat het irrelevant is het Avenant van 13 december 2007, 
dat nooit werd bekrachtigd, te bekritiseren. Zelfs indien hij bewezen zou zijn, volstaat de invloed vanwege de 
Vlaamse werkgevers tijdens de heronderhandeling niet om de bestreden wet ongrondwettig te maken. Kritiek 
uitoefenen op het voordeel voor de Franse werknemers of voor de werkgevers uit de grensstreek, vormt geen 
middel. Het akkoord tussen de Belgische en Franse autoriteiten betreft de uitvoering van de Overeenkomst, wat 
onder de administratieve overheden ressorteert. 
 
 A.7.3.  De Ministerraad weerlegt eveneens het door de verzoekende partijen aangevoerde argument dat is 
afgeleid uit het « verlaten van de grensstreek ». Hij geeft aan dat de grensarbeidersregeling de belastingheffing 
invoert in de woonstaat van de werknemer die zijn activiteit uitoefent in de grensstreek van de andere Staat en 
die zijn duurzaam tehuis in de grensstreek van de eerstgenoemde Staat heeft (artikel 11, 2, c), van de 
Overeenkomst van 1964). Wanneer de grensstreek wordt verlaten, is het het algemene beginsel dat opnieuw van 
kracht wordt : de belastingheffing vindt plaats in de Staat op het grondgebied waarvan de activiteit die de bron 
van inkomsten is, wordt uitgeoefend (artikel 11.1 van de Overeenkomst van 1964). De beoordeling van het feit 
of de grensstreek is verlaten, behoort tot de bevoegdheid van de fiscale overheid van het land waar de activiteit 
wordt uitgeoefend, te dezen Frankrijk. Frankrijk past echter de algemene regeling en, a fortiori, de afwijkingen 
op die algemene regeling waarin artikel 11 van de Overeenkomst voorziet, niet toe op de ambtenaren. Het past 
het akkoord van 2009 toe, dat artikel 10.3 van de Overeenkomst uitlegt. Monique Noël kan bijgevolg het 
« verlaten van de grensstreek » niet doen gelden en in Frankrijk worden belast : zij heeft geen enkel verworven 
recht dat zij kan doen gelden. 
 
 A.7.4.  De Ministerraad wijst erop dat de verzoekende partijen de kritiek van een schending van de 
« hogere verdragen » tot het Avenant beperken en doet gelden dat het Hof niet bevoegd is om een internationale 
overeenkomst of een avenant bij zulk een overeenkomst te toetsen of te stigmatiseren. De door de verzoekende 
partijen aangevoerde bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, van het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, of van het IAO-Verdrag nr. 111, 
bevatten geen enkele maatregel die rechtstreeks van toepassing is. 
 
 A.7.5.  De Ministerraad is van mening dat de conclusies van de memorie van de verzoekende partijen nog 
het meest op middelen lijken. Hij heeft reeds geantwoord op de kritiek betreffende het discriminerende beginsel 
van het belasten van de grensarbeiders in het woonland, betreffende de handhaving, gedurende 25 jaar, van de 
regeling van de Franse grensarbeiders en betreffende de afwijking van het « grensarbeidersprincipe » die enkel 
voor de werknemers geldt. In de bij zijn memorie gevoegde nota voegt hij eraan toe dat voor de ambtenaren geen 
enkele grensarbeidersregeling meer van toepassing is, waarbij het akkoord van 2009 onder bepaalde 
voorwaarden de woonstaat toelaat de bezoldigingen van de ambtenaren van de andere Staat te belasten. 
 
 Wat de aanknopingscriteria betreft die de verzoekers niet in overeenstemming achten met de Europese 
beginselen omdat zij de in Frankrijk wonende Belgische ambtenaren van Franse nationaliteit zouden 
bevoordelen ten opzichte van de Belgische inwoners van Belgische nationaliteit die voor de Franse overheid 
zouden willen werken, oordeelt de Ministerraad dat het middel niet ontvankelijk is omdat niet wordt aangegeven 
welke bepalingen waarvan het Hof de inachtneming waarborgt, zouden zijn geschonden, noch in welk opzicht zij 
zouden zijn geschonden. 
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 A.7.6.  Wat de overeenkomsten met Duitsland en Nederland betreft, voegt de Ministerraad eraan toe dat de 
invloed van het Europese recht de bestaansreden van het - vroeger gerechtvaardigde - onderscheid tussen de 
grensarbeiders en de andere werknemers grotendeels heeft doen verdwijnen. België, Nederland en Duitsland zijn 
overeengekomen het op te geven; maar met Frankrijk diende men het voorlopig in zekere zin te handhaven, en 
het is jammer dat een norm die het probleem tracht op te lossen, wordt aangevochten. 
 
 A.7.7.  De Ministerraad is van mening dat de door de verzoekende partijen bekritiseerde terugwerkende 
kracht niet van toepassing is op Monique Noël, op wie het Avenant niet kan worden toegepast. Hij herinnert in 
dat verband aan de situatie van die laatste : Monique Noël is als rijksinwoonster onderworpen aan de 
personenbelasting in België; zij oefent haar beroepsactiviteit uit in Frankrijk en is in Frankrijk belastbaar 
krachtens de artikelen 4A, 4B en 4bis van de (Franse) Code général des impôts, die de personen van wie de 
fiscale woonplaats buiten Frankrijk is gelegen, enkel voor wat hun inkomsten van Franse oorsprong betreft, aan 
de inkomstenbelasting onderwerpen alsook de personen van Franse of buitenlandse nationaliteit die hun fiscale 
woonplaats al dan niet in Frankrijk hebben en die winsten of inkomsten ontvangen waarvan de belasting aan 
Frankrijk wordt toegewezen bij een internationale overeenkomst betreffende dubbele belasting. Geacht worden 
hun fiscale woonplaats in Frankrijk te hebben, de personen die in Frankrijk een beroepsactiviteit uitoefenen, in 
loondienst of als zelfstandige, tenzij zij aantonen dat die activiteit er in bijbetrekking wordt uitgeoefend; in 
principe zijn de Belgische en de Franse belastingadministratie bevoegd om te beslissen (onder toezicht van de 
rechter) wie wordt onderworpen aan de door hun wetgever gevestigde belasting. Monique Noël bevindt zich dus 
in een situatie waarin zij in België en in Frankrijk zou kunnen worden belast. Gelukkig is er voor haar een 
overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting; zij oefent een activiteit uit in de Franse overheidssector. 
Indien artikel 10 van de Overeenkomst van 10 maart 1964 niet zou bestaan, zou zij aan artikel 11 van die 
Overeenkomst onderworpen zijn geweest en zou zij zijn belast in de Staat op het grondgebied waarvan de 
beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. Zij heeft echter haar woonplaats in de Belgische grensstreek en oefent haar 
activiteit uit in de Franse grensstreek. Nog steeds in het geval dat artikel 10 niet zou bestaan, had het (vroegere) 
artikel 11, 2, c) op haar moeten worden toegepast : « 2.  In afwijking van paragraaf 1 hierboven : […] c)  de 
salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen verkregen door een inwoner van een 
overeenkomstsluitende Staat die zijn activiteit uitoefent in de grenszone van de andere overeenkomstsluitende 
Staat en die zijn duurzaam tehuis in de grenszone van de eerstgenoemde Staat heeft, zijn slechts in die Staat 
belastbaar […] ». Indien artikel 10 niet zou bestaan, zou de belastingheffing dus moeten plaatsvinden in de 
woonstaat. Krachtens artikel 11.1 en 2, c), komt het, nog steeds in het geval dat artikel 10 niet zou bestaan, de 
Franse Staat toe, die in principe de belastingheffende Staat is, te beoordelen of er gronden bestaan voor 
uitsluiting van de grensarbeidersregeling, bijvoorbeeld een of meerdere gevallen waarin, in het raam van de 
uitoefening van de activiteit, de grensstreek is verlaten. Indien dat het geval is, heft de Franse Staat de belasting 
op het inkomen van de grensarbeider; indien dat niet het geval is, laat hij het aan België over om de belasting te 
heffen. Maar artikel 10 bestaat en voorziet in een belastingheffing door Frankrijk (punt 1) behalve wanneer, 
zoals in het geval van Monique Noël, de bezoldigingen worden toegekend aan inwoners van de andere Staat die 
de nationaliteit van die Staat bezitten, zoals bepaald in punt 3, dat echter niet preciseert welke bepalingen moeten 
worden toegepast wanneer punt 1 niet van toepassing is. Men had artikel 11 van de Overeenkomst kunnen 
blijven toepassen, maar de Franse belastingadministratie herontdekte een vroeger arrest van de Franse Conseil 
d’Etat en besliste dat de in België wonende professoren van Belgische nationaliteit niet in Frankrijk belastbaar 
waren. Het probleem dat uit die rechtspraak voortvloeide, werd in 2002 opgelost wat de dubbele vrijstelling 
betreft, en in 2009 werd het daaruit voortvloeiende probleem van de dubbele belasting opgelost door een 
akkoord tussen de bevoegde autoriteiten van beide landen, dat bevestigde dat de overheidsbezoldigingen die 
door een Staat worden uitbetaald aan een inwoner van de andere Staat die uitsluitend de nationaliteit van die 
andere Staat bezit, uitsluitend belastbaar zijn in de woonstaat van de genieter; van het voorgaande dient te 
worden onthouden dat de Franse Staat in ieder geval de Staat is die de beslissingsbevoegdheid heeft voor het 
belasten van de bezoldigingen van Monique Noël. Krachtens artikel 11 komt het hem toe te beslissen dat de 
bezoldigingen van de in de Belgische grensstreek wonende personen die in de Franse grensstreek werken, bij 
hem worden belast, via een beslissing over het verlaten van de Franse grensstreek. Krachtens het akkoord over 
de toepassing van artikel 10.3, werd gevolg gegeven aan de Franse opvatting van belastingheffing, in de 
woonstaat, van de overheidsbezoldigingen die door een Staat worden uitbetaald aan een inwoner van de andere 
Staat die uitsluitend de nationaliteit van die andere Staat bezit. Het is bijgevolg duidelijk dat het voor Monique 
Noël volstrekt nutteloos is om de dagen waarop zij de grensstreek heeft verlaten, aan te voeren voor de Belgische 
belastingadministratie : de Belgische Staat is niet bevoegd om daarover te oordelen. Indien Monique Noël het 
verlaten van de grensstreek aanvoert voor de Franse Staat, zal deze antwoorden dat niet de 
grensarbeidersregeling van toepassing is, maar wel het akkoord van 2009 (en vóór dat akkoord, het akkoord van 
2002). 
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 A.7.8.  De Ministerraad weerlegt de kritiek op het systeem van de 45 dagen, op de vergoeding die door 
Frankrijk wordt betaald, op artikel 10.3 van de oorspronkelijke overeenkomst (dat niet wordt gewijzigd) en op de 
algemene filosofie van het Avenant dat niet de werknemers van de overheid beoogt, door aan te geven dat die 
kritiek moeilijk als middel kan worden aangenomen en dat, bovendien, die kritiek niet in het oorspronkelijke 
verzoekschrift voorkwam. Wat de vergoeding betreft, voegt hij eraan toe dat zij een compensatie vormt voor de 
inkomsten die België moet derven door de handhaving van de grensarbeidersregeling voor de in Frankrijk 
wonende grensarbeiders die hun activiteit in de Belgische grensstreek uitoefenen. Net zoals dat geldt voor een 
belasting, is er geen enkele reden om de compensatie van een belasting te « besteden ». Wat de werknemers van 
de overheid betreft, vraagt hij zich af hoe Franse werknemers zouden worden aangemoedigd voor de Belgische 
Franstalige overheid te gaan werken, en waarom Belgische inwoners zou worden ontraden om bij de Franse 
overheid te werken. Teneinde te kunnen spreken van een concurrentieverstoring zou het voorwerp (de 
geambieerde betrekking) hetzelfde moeten zijn en zouden de kandidaten ervoor dezelfde moeten zijn. Te dezen 
hebben de kandidaten echter verschillende doelstellingen : de Belgische overheid, enerzijds, en de Franse 
overheid, anderzijds. 
 
 A.7.9.  Ten aanzien van de schending van het vrije verkeer van werknemers binnen een straal van 20 
kilometer vanaf de grens, herinnert de Ministerraad eraan dat de grensarbeidersregeling wordt afgeschaft voor de 
Belgische grensarbeiders, zodat de betrokkenen overal in Frankrijk kunnen werken zonder dat zij de aan de 
grensarbeidersregeling verbonden voordelen dreigen te verliezen. Bovendien is Monique Noël te dezen niet aan 
de grensarbeidersregeling onderworpen omdat zij Franse ambtenaar is. De verzoekende partijen oefenen kritiek 
uit op de grensarbeidersregeling terwijl zij niet eraan onderworpen zijn, maar zouden willen dat zij blijft bestaan 
om eraan te kunnen ontsnappen (toepassing van zowel artikel 10.3 als artikel 11.1 van de Overeenkomst) na, 
uiteraard, de nietigverklaring van het akkoord van de Belgische en Franse autoriteiten over de toepassing van 
paragraaf 3 van artikel 10 van de Overeenkomst van 10 maart 1964. Zij hebben geen belang bij het middel, dat 
bovendien niet gegrond is. 
 
 Wat betreft de kritiek op het Avenant in zoverre het de belastingheffende Staat aanwijst in plaats van 
criteria aan te geven die toelaten die Staat aan te wijzen, ziet de Ministerraad niet waarin de discriminatie zou 
bestaan en is hij van mening dat dit « middel » niet toelaat de rechten van verdediging uit te oefenen. 
 
 A.7.10.  In de nota als bijlage bij zijn memorie van wederantwoord voegt de Ministerraad eraan toe dat het 
hoffelijkheidsbeginsel dat door de verzoekende partijen wordt bekritiseerd - die de ouderdom ervan betwisten 
zonder elementen aan te geven op grond waarvan het kan worden gedateerd -, zijn oorsprong vindt in de 
diplomatieke voorrechten en voorkomt in bijna alle door België gesloten overeenkomsten ter voorkoming van 
dubbele belasting. 
 
 Hij onderstreept dat het Avenant slechts een klein gedeelte van de Overeenkomst van 1964 wijzigt en stelt 
dat het de Franse administratie is die zich heeft verzet tegen een heronderhandeling van het geheel, en dat, zelfs 
indien die heronderhandeling had plaatsgevonden, Monique Noël nog steeds in België zou zijn belast, volgens 
het beginsel van de OESO-modelovereenkomst inzake belastingen (artikel 19.1, b). 
 
 Het akkoord van 2009 is wel degelijk ondertekend door een ambtenaar die een machtiging had gekregen 
voor de minnelijke schikking bedoeld in artikel 24 van de Overeenkomst, en wiens naam aan de OESO werd 
meegedeeld. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging heeft betrekking op de wet van 7 mei 2009 houdende 

instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij 

de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot 

regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, 



 14 

ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 

en 8 februari 1999. 

 

 B.2.  Uit de argumentatie van het verzoekschrift volgt dat de grieven van de verzoekende 

partijen gericht zijn tegen artikel 1 van het Avenant, dat artikel 11, § 2, c), van de Overeenkomst 

vervangt, en tegen de paragrafen 1, 3 en 5 van het « aanvullend Protocol inzake grensarbeiders », 

opgenomen in artikel 2 van het Avenant van de Overeenkomst. 

 

 B.3.  Het niet gewijzigde artikel 10 en het aldus gewijzigde artikel 11 van de Overeenkomst, 

bepalen : 

 

 « Artikel 10 
 
 1.  De bezoldigingen in de vorm van salarissen, lonen, wedden, soldijen en pensioenen 
toegekend door één van de verdragsluitende Staten of door een publiekrechtelijke rechtspersoon 
van deze Staat, die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent, zijn uitsluitend in deze Staat 
belastbaar. 
 
 2.  Met wederzijds akkoord zal deze bepaling kunnen worden uitgebreid tot de 
bezoldigingen van de personeelsleden van openbare lichamen of instellingen of van juridische 
zelfstandige instellingen, door een van de verdragsluitende Staten of door de politieke 
onderdelen van deze Staat opgericht of gecontroleerd, zelfs indien deze lichamen of instellingen 
een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen. 
 
 3.  Nochtans vinden de voorafgaande bepalingen geen toepassing wanneer de bezoldigingen 
worden betaald aan verblijfhouders van de andere Staat, die de nationaliteit van deze Staat 
hebben. 
 
 Artikel 11 
 
 1.  Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 13 van deze 
Overeenkomst, zijn de salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen slechts belastbaar 
in de verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de persoonlijke activiteit, die de bron 
van deze inkomsten is, wordt uitgeoefend. 
 
 2.  In afwijking van paragraaf 1 hierboven : 
 
 a)  mogen de salarissen, lonen en andere bezoldigingen slechts worden belast in de 
verdragsluitende Staat waarvan de loontrekker verblijfhouder is, indien de volgende drie 
voorwaarden vervuld zijn : 
 
 1°  de beneficiant verblijft tijdelijk in de andere verdragsluitende Staat voor een of meer 
tijdvakken welke gedurende het kalenderjaar 183 dagen niet te boven gaan; 
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 2°  zijn bezoldiging voor de tijdens dit verblijf uitgeoefende activiteit wordt ten laste 
genomen door een in eerstgenoemde Staat gevestigde werkgever; 
 
 3°  hij oefent zijn activiteit niet uit ten laste van een in de andere Staat gelegen vaste 
inrichting of vaste installatie van de werkgever; 
 
 b)  zijn de bezoldigingen met betrekking tot de activiteit uitgeoefend aan boord van een 
schip of een luchtvaartuig in internationaal verkeer, of aan boord van een schip dienend tot het 
vervoer in de binnenwateren op het grondgebied van beide verdragsluitende Staten, slechts 
belastbaar in diegene van deze Staten, waar de zetel van de werkelijke leiding van de 
onderneming is gelegen; indien deze Staat geen belasting op bedoelde bezoldigingen heeft, zijn 
deze belastbaar in de verdragsluitende Staat, waarvan de beneficianten verblijfhouders zijn. 
 
 De bezoldigingen van personen die dienst doen op andere vervoermiddelen, welke het 
vervoer op het grondgebied van beide verdragsluitende Staten onderhouden, zijn slechts 
belastbaar in de Staat waar de vaste inrichting is gelegen waarvan deze personen afhangen of, 
indien dergelijke inrichting niet aanwezig is, in de verdragsluitende Staat waarvan deze personen 
verblijfhouders zijn; 
 
 c)  De bepalingen van de paragrafen 1 en 2, a) en b), zijn van toepassing onder voorbehoud 
van de bepalingen van het aanvullend Protocol inzake grensarbeiders. 
 
 3.  De bepalingen van paragraaf 2 zijn niet van toepassing op de bezoldigingen bedoeld in 
artikel 9 van deze Overeenkomst ». 
 

 B.4.  De paragrafen 1, 3 en 5 van het Protocol bepalen : 

 

 « 1.  Salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen, verkregen door een inwoner 
van een overeenkomstsluitende Staat die zijn werkzaamheid uitoefent in de grensstreek van de 
andere overeenkomstsluitende Staat en die uitsluitend in de grensstreek van de eerstgenoemde 
Staat een duurzaam tehuis heeft, zijn slechts in die Staat belastbaar ». 
 

 « 3.  Bezoldigingen die vanaf 1 januari 2007 worden verkregen ter zake van een binnen de 
Franse grensstreek uitgeoefende werkzaamheid in loondienst door personen die hun duurzaam 
tehuis in de Belgische grensstreek hebben, zijn, in afwijking van paragraaf 1, belastbaar onder de 
voorwaarden waarin is voorzien in artikel 11, paragrafen 1 en 2, a) en b), van de 
Overeenkomst ». 
 

 « 5.  Het stelsel dat is bepaald in paragraaf 1, is van toepassing op bezoldigingen die in de 
loop van een periode van 22 jaar, die aanvangt op 1 januari 2012, worden ontvangen uitsluitend 
door werknemers die op 31 december 2011 hun duurzaam tehuis in de Franse grensstreek 
hebben en hun werkzaamheid in loondienst uitoefenen binnen de Belgische grensstreek, onder 
voorbehoud dat deze laatsten : 
 
 a)  hun duurzaam tehuis in de Franse grensstreek behouden; 
 
 b)  de uitoefening van hun werkzaamheid in loondienst in de Belgische grensstreek 
voortzetten; 
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 c)  in de uitoefening van hun werkzaamheid niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar de 
Belgische grensstreek verlaten. 
 
 Het niet-naleven van één van deze voorwaarden leidt tot het definitieve verlies van het 
voordeel van het stelsel. Indien de grensarbeider echter een eerste maal de in punt c) van deze 
paragraaf bedoelde voorwaarde niet vervult, verliest hij het voordeel van het stelsel enkel voor 
het betrokken jaar. 
 
 Tijdens afwezigheden voortvloeiend uit omstandigheden zoals ziekte, ongeval, betaald 
educatief verlof, vakantie of werkloosheid, wordt de uitoefening van de werkzaamheid in 
loondienst in de Belgische grensstreek beschouwd als zijnde voortgezet in de zin van punt b). 
 
 De bepalingen van deze paragraaf zijn van toepassing op werknemers die hun duurzaam 
tehuis in de Franse grensstreek hebben maar op 31 december 2011 hun betrekking in de 
Belgische grensstreek hebben verloren en die aantonen dat ze in de loop van 2011 hun 
werkzaamheid gedurende 3 maanden in deze laatste grensstreek hebben uitgeoefend. 
 
 Het stelsel is niet van toepassing op werknemers die op 31 december 2008 hun duurzaam 
tehuis in België hebben ». 
 

 B.5.1.  De eerste verzoekende partij, die de Belgische nationaliteit heeft en in de Belgische 

grensstreek woont, is ambtenaar van een Franse overheid en oefent haar ambt uit in de Franse 

grensstreek. Zij bekritiseert in hoofdzaak het beginsel van belastingheffing in de woonstaat. 

 

 B.5.2.  De situatie van de overheidsambtenaren wordt geregeld door artikel 10 van de 

voormelde Overeenkomst, dat niet door de bekritiseerde bepalingen wordt gewijzigd. Het 

beginsel van belastingheffing in de Staat die de overheidsambtenaar in dienst heeft, dat is 

uitgedrukt in paragraaf 1 van die bepaling, is niet van toepassing wanneer, zoals te dezen, die 

ambtenaar in de andere Staat woont en de nationaliteit van die Staat heeft (artikel 10, § 3). In dat 

geval wordt de fiscale regeling niet bepaald, zoals de verzoekende partijen beweren, op grond 

van de regeling die door artikel 11 van de Overeenkomst voor de werknemers is vastgesteld 

- vermits die bepaling voorziet in een belastingheffing in de Staat waar de beroepsactiviteit wordt 

uitgeoefend, wat overeenstemt met het beginsel van artikel 10, § 1, waarvan artikel 10, § 3, 

precies wil afwijken -, maar op grond van een residuaire bepaling, met name artikel 18 van de 

Overeenkomst, dat bepaalt dat, « voor zover de vorenstaande artikelen van deze 

Overeenkomsten niet anders luiden, […] de inkomsten van de verblijfhouders van een van beide 

verdragsluitende Staten slechts in deze Staten belastbaar [zijn] ». Die regeling werd overigens 

bekrachtigd door een akkoord dat overeenkomstig artikel 24 van de Overeenkomst van 1964 

werd gesloten door de Belgische en Franse fiscale autoriteiten (niet gedateerd, bekendgemaakt in 

het Belgisch Staatsblad van 9 november 2009, p. 71774). 
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 B.5.3.  Daaruit volgt dat een vernietiging van de bestreden bepalingen geen enkel gevolg 

zou hebben voor de situatie van de eerste verzoekende partij die, ondanks die vernietiging, 

onderworpen zou blijven aan de fiscale wet van haar woonplaats. 

 

 Het onrechtstreekse nadeel dat de partner en de kinderen van de eerste verzoekende partij 

aanvoeren, zou evenmin kunnen verdwijnen door die vernietiging, en het zogenaamde belang 

van die laatsten als kandidaat-werkzoekenden bij een Franse overheid of in de Belgische 

grensstreek is, gelet op de leeftijd van die kinderen - die geboren zijn in 1999, 2000 en 2004 - te 

hypothetisch. Ten slotte kan het belang van de verzoekende partijen als inwoners van Moeskroen 

niet worden aangenomen, omdat de bijzondere wetgever de actio popularis heeft uitgesloten. 

 

 B.5.4.  De verzoekende partijen doen niet blijken van het vereiste belang. Het beroep tot 

vernietiging is derhalve niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4852 

 
 

Arrest nr. 142/2010 
van 16 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 91 van de wet van 30 december 1992 

houdende sociale en diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij artikel 279 van de programmawet 

van 22 december 2003, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 199.420 van 11 januari 2010 in zake de vzw « Unie van Zelfstandige 
Ondernemers » en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 19 januari 2010, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
 « a.  Schendt artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse 
bepalingen, zoals gewijzigd door de programmawet van 22 december 2003, de artikelen 170 
en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenlezing met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, doordat het aan de Koning de bevoegdheid verleent het bedrag van de ingevolge 
die wet door vennootschappen verschuldigde bijdrage vast te leggen, terwijl overeenkomstig 
de genoemde grondwetsbepalingen een belasting slechts door de wet mag worden opgelegd 
en alle rechtsonderhorigen, dus ook de vennootschappen die tot betaling van de bijdrage 
gehouden zijn, op gelijke wijze de garantie moeten hebben dat een belasting slechts kan 
worden opgelegd door een democratisch verkozen en beraadslagend orgaan dat alle 
rechtsonderhorigen vertegenwoordigt ?  
 
 b.  Schendt artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse 
bepalingen, zoals gewijzigd door de programmawet van 22 december 2003, de artikelen 10, 
11 en 172 van de Grondwet doordat het oplegt dat de jaarlijkse bijdrage die de 
vennootschappen verschuldigd zijn, een forfaitair karakter moet hebben en de Koning een 
onderscheid kan maken op basis van criteria die rekening houden met de omvang van de 
vennootschap waardoor vennootschappen die zich op een andere manier van elkaar 
onderscheiden dan door de omvang van de vennootschap niettemin op identieke wijze worden 
behandeld ?  
 
 c.  Indien het Grondwettelijk Hof van oordeel is dat de vennootschapsbijdrage in 
artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen als een 
sociale zekerheidsbijdrage dient te worden gekwalificeerd, schendt dit artikel dan de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het aan personen die geen sociaal verzekerden 
zijn en op geen enkele wijze enig recht hebben of kunnen creëren op 
socialzekerheidsprestaties, oplegt een sociale zekerheidsbijdrage te betalen en daarbij aan de 
Koning de bevoegdheid verleent de omvang van die sociale zekerheidsbijdrage te bepalen ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Unie van Zelfstandige Ondernemers », met zetel te 1000 Brussel, Spastraat 8, 
de vzw « Fédération Nationale des Unions de Classes Moyennes », met zetel te 1030 Brussel, 
A. Lacomblélaan 29, de nv « Salm Invest », met zetel te 4570 Vyle-et-Tharoul, rue du 
Poirier 3, en de nv « Ovanis », met zetel te 3300 Tienen, Jodenstraat 59; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De vzw « Unie van Zelfstandige Ondernemers » en anderen hebben ook een memorie van 
antwoord ingediend. 
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 Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Heyndrickx loco Mr. W. Van Eeckhoutte, advocaten bij de balie te Gent, voor de 
vzw « Unie van Zelfstandige Ondernemers » en anderen; 
 
 .  Mr. C. Van Melckebeke loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en R. Henneuse verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de verwijzende rechter is op 12 oktober 2004 een beroep tot nietigverklaring ingesteld van de 
artikelen 1, 2 en 7 van het koninklijk besluit van 31 juli 2004 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 
15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen 
bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. De bestreden bepalingen geven uitvoering aan artikel 91 
van de voormelde wet van 30 december 1992.  
 
 De verzoekende partijen voor de Raad van State stellen voor het Hof prejudicieel te ondervragen over de 
bestaanbaarheid van dat artikel 91 met de artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet. Zij zijn van oordeel dat 
die grondwetsbepalingen om verschillende redenen zijn geschonden : de Koning krijgt de bevoegdheid om een 
belasting aan vennootschappen op te leggen; de bijdrage heeft een forfaitair karakter, zodat geen rekening kan 
worden gehouden met de concrete financiële omstandigheden waarin de vennootschappen zich bevinden; in de 
hypothese dat de forfaitaire bijdrage geen belasting is maar een bijdrage aan de sociale zekerheid, krijgt de 
Koning de bevoegdheid een bijdrage op te leggen aan personen die geen sociaal verzekerden zijn en ook geen 
recht op uitkeringen hebben. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat het Hof in zijn arrest nr. 77/93 van 3 november 1993 uitspraak heeft 
gedaan over de bestaanbaarheid met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, van artikel 78 van de wet 
van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen. Die bepaling had evenwel niet dezelfde draagwijdte 
als artikel 91 van de wet van 30 december 1992. Bovendien was toen de vraag naar de aard van de ingevoerde 
bijdrage en de bestaanbaarheid met de artikelen 170 en 172 van de Grondwet niet aan de orde gesteld, zodat de 
door de verzoekende partijen thans voorgestelde vragen geen antwoord vinden in het arrest nr. 77/93. 
Vervolgens heropent de verwijzende rechter de debatten en stelt hij de voormelde prejudiciële vragen. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 De aard van de in het geding zijnde bijdrage 
 
 A.1.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van oordeel dat de in het geding zijnde 
bijdrage als een belasting, bedoeld in de artikelen 170 en 172 van de Grondwet, dient te worden beschouwd.  
 
 Dat de opbrengst van de bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen is bestemd, doet geen 
afbreuk aan het gegeven dat die bijdragen belastingen zijn in de zin van de voormelde grondwetsbepalingen. De 
bijdrage vertoont alle kenmerken van een belasting en kan geenszins als een socialezekerheidsbijdrage worden 
beschouwd. De bijdrage heeft uitsluitend een budgettaire doelstelling en strekt ertoe de overheidstekorten te 
dekken, zonder dat de vennootschappen een individuele en rechtstreekse tegenprestatie van de overheid 
ontvangen. Van een socialezekerheidsbijdrage kan enkel sprake zijn wanneer er enige band is met 
arbeidsprestaties van de bijdrageplichtige en zij tot doel heeft bepaalde sociale risico’s - zoals ongeval, ziekte of 
ouderdom - te verzekeren, wat te dezen geenszins het geval is. 
 
 Terwijl aanvankelijk werd beweerd dat de eenmalige vennootschapsbijdrage een compensatie was voor het 
verlies aan bijdragen van zelfstandigen die hun beroepsactiviteiten in een vennootschap onderbrachten, is die 
motivering in de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde wet van 22 december 2003 volledig 
verdwenen. De bewering van de Ministerraad dat het om een « bestemmingsinkomst » gaat, kan volgens de 
verzoekende partijen voor de verwijzende rechter dan ook niet worden gevolgd. De vennootschapsbijdrage 
vertoont geen reële band met de sociale zekerheid en is niets anders dan een belasting in de zin van de 
artikelen 170 en 172 van de Grondwet. 
 
 A.2.  De Ministerraad betoogt in hoofdorde dat de bijdrage waarin het in het geding zijnde artikel 91 
voorziet, is ingevoerd ten voordele van de sociale kassen teneinde het sociaal statuut van de zelfstandigen te 
financieren. De opbrengst van die bijdragen wordt dus niet aan de in artikel 173 van de Grondwet vermelde 
overheden toebedeeld. Bovendien zijn op die bijdrage de beginselen van annualiteit en universaliteit niet van 
toepassing. Ten slotte gaat het om een « bestemmingsinkomst » : uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de 
bijdrage ertoe strekt het sociaal statuut van de zelfstandigen te financieren. Bijgevolg moet de in het geding 
zijnde bijdrage volgens de Ministerraad als een socialezekerheidsbijdrage worden gekwalificeerd.  
 
 Aangezien de artikelen 170, 172 en 173 van de Grondwet niet op socialezekerheidsbijdragen van 
toepassing zijn, dienen de eerste twee prejudiciële vragen ontkennend te worden beantwoord. Voor het geval 
waarin het Hof de in het geding zijnde bijdrage toch als een belasting zou kwalificeren, zal de Ministerraad - in 
ondergeschikte orde - de prejudiciële vragen beantwoorden. 
 
 
 Eerste prejudiciële vraag 
 
 A.3.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter betogen dat overeenkomstig het fiscale 
wettigheidsbeginsel, neergelegd in de artikelen 170 en 172 van de Grondwet, alle essentiële elementen van de 
belasting, zoals de grondslag of de tarieven ervan, door de wet dienen te worden vastgelegd. Aangezien de 
bijdrage die door de vennootschappen verschuldigd is, door het koninklijk besluit van 31 juli 2004 is ingevoerd 
en het tarief ervan bij hetzelfde besluit is bepaald, zijn de artikelen 1, 2 en 7 van dat koninklijk besluit strijdig 
met de artikelen 170 en 172 van de Grondwet. 
 
 De bepalingen van het koninklijk besluit van 31 juli 2004 die voor de Raad van State worden bestreden, 
zijn aangenomen ter uitvoering van artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse 
bepalingen, zoals gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003. Dat artikel 91 verleent aan de Koning 
de bevoegdheid het bedrag van de vennootschapsbijdrage vast te stellen, met een maximum van 868 euro. 
Tevens wordt de Koning gemachtigd om een onderscheid te maken « op basis van criteria die rekening houden 
met inzonderheid de omvang van de vennootschap ». Die delegatie is volgens de verzoekende partijen voor de 
verwijzende rechter niet bestaanbaar met de artikelen 170 en 172 van de Grondwet en evenmin met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien de vennootschappen die de bijdrage moeten betalen, anders dan 
andere rechtsonderhorigen, niet de bescherming krijgen die het wettigheidsbeginsel biedt, namelijk dat de 
belasting slechts door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering kan worden ingevoerd. 
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 In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, kan volgens de verzoekende partijen voor de verwijzende 
rechter de vaststelling van het belastingtarief niet worden beschouwd als een praktische modaliteit die aan een 
andere overheid kan worden toevertrouwd, laat staan dat die machtiging nauwkeurig zou zijn. Het werkelijke 
bedrag van de bijdrage wordt niet nader bepaald. Evenmin worden op duidelijke wijze de criteria vastgelegd op 
grond waarvan dat bedrag zal worden vastgesteld. Volgens de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter 
staat dan ook vast dat een essentieel element van de in het geding zijnde bijdrage, namelijk het belastingtarief, 
niet door de wetgever werd bepaald, zodat de eerste prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord. 
 
 A.4.  Met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof betoogt de Ministerraad dat de artikelen 170 en 172 
van de Grondwet, waarin het fiscale wettigheidsbeginsel is verwoord, niet zover gaan dat ze de wetgever ertoe 
zouden verplichten elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Een aan een andere 
overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende 
nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële 
elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld (arrest nr. 32/2007 van 21 februari 2007). Tot de 
essentiële elementen van een belasting behoren de identiteit van de belastingplichtigen, de belastbare materie, de 
belastinggrondslag, het belastingtarief en de eventuele belastingvrijstellingen en -verminderingen (arrest 
nr. 72/2008 van 24 april 2008).  
 
 De Ministerraad is van oordeel dat de wetgever zelf in de voormelde essentiële elementen heeft voorzien. 
Zo vermeldt het in het geding zijnde artikel 91 uitdrukkelijk dat het om een jaarlijkse forfaitaire bijdrage gaat 
waarvan het maximumbedrag op 868 euro wordt vastgesteld, hetgeen eventuele vrijstellingen en verminderingen 
uitsluit. De aanwijzing van de belastingplichtigen gebeurt door de artikelen 91 en 88 van de wet van 
30 december 1992, namelijk de vennootschappen die aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de 
Belgische belasting van de niet-ingezetenen zijn onderworpen. De delegatie aan de Koning strekt enkel ertoe de 
forfaitair verschuldigde bedragen te bepalen, zonder dat het bedrag het wettelijk vastgelegde maximumbedrag 
mag overschrijden, daarbij rekening houdend met onder meer de omvang van de vennootschap. De wens om het 
bedrag van de bijdrage aan « de omvang van de vennootschap » - en meer bepaald aan haar omzet - aan te 
passen, was reeds in 1992 geuit en werd door het aannemen van de wet van 22 december 2003 geconcretiseerd. 
De Ministerraad is dan ook van mening dat de bekritiseerde delegatie aan de Koning slechts betrekking heeft op 
maatregelen ter uitvoering van elementen die voorafgaandelijk door de wetgever zelf werden vastgesteld. 
 
 
 Tweede prejudiciële vraag 
 
 A.5.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter zijn van oordeel dat, aangezien de 
vennootschapsbijdrage een belasting is, ook het gelijkheidsbeginsel in fiscale aangelegenheden, neergelegd in 
artikel 172 van de Grondwet, op de in het geding zijnde bepaling van toepassing is.  
 
 De vennootschappen die aan de bijdrage zijn onderworpen, bevinden zich ten aanzien van de vraag welke 
financiële last zij kunnen dragen en dus ook ten aanzien van de vraag of zij een vennootschapsbijdrage kunnen 
dragen, en zo ja welke, in een verschillende situatie. Het opleggen van zulk een bijdrage kan slechts met de 
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet bestaanbaar zijn, wanneer rekening wordt gehouden met de 
aanzienlijke verschillen die tussen de vennootschappen bestaan. De in het geding zijnde bepaling houdt met die 
verschillen geen rekening, aangezien zij in een forfaitaire bijdrage voorziet, wat net het omgekeerde is van een 
bijdrage die in verhouding staat met de concrete toestand van de bijdrageplichtige. In zijn arrest nr. 77/93 
bevestigde het Hof dat een eenmalige vennootschapsbijdrage in beginsel strijdig is met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. De redenen die het Hof ertoe brachten het beroep tot vernietiging toch te verwerpen, gelden thans 
niet meer : de vennootschapsbijdrage is niet meer eenmalig, maar is jaarlijks verschuldigd; het argument van de 
tijdsdruk kan niet meer worden aangevoerd; het bedrag van de bijdrage werd aanzienlijk verhoogd. De indeling 
in twee categorieën van vennootschappen, waarin het koninklijk besluit van 31 juli 2004 voorziet, en het 
criterium van onderscheid dat daarbij wordt gehanteerd, zijn geenszins van dien aard dat zij de hoogte van de 
vennootschapsbijdrage op voldoende wijze afstemmen op de concrete situatie waarin de vennootschappen zich 
bevinden. De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter besluiten dat, door te bepalen dat de bijdrage 
forfaitair dient te zijn, artikel 91, eerste lid, van de wet van 30 december 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet schendt. 
 



 6

 A.6.  Volgens de Ministerraad kunnen in de tweede prejudiciële vraag twee aspecten worden 
onderscheiden : enerzijds, het forfaitaire karakter van de bijdrage waarbij de Koning wordt gemachtigd om een 
onderscheid tussen de vennootschappen te maken op basis van criteria die rekening houden met de omvang van 
de vennootschap en, anderzijds, de gelijke behandeling van vennootschappen die op een andere wijze dan door 
hun omvang van elkaar verschillen. 
 
 Wat het eerste aspect betreft, betoogt de Ministerraad - met verwijzing naar het arrest nr. 2/94 van 
13 januari 1994 - dat de wetgever te dezen voor een aangepast forfait heeft geopteerd om, enerzijds, het 
rendement van de bijdrage niet in het gedrang te brengen en, anderzijds, toch te streven naar het op 
vereenvoudigende wijze omschrijven van de diversiteit van situaties. Het instellen van een forfaitair systeem 
waarbij de Koning wordt gemachtigd om een onderscheid tussen de vennootschappen te maken op grond van 
hun omvang, is dan ook redelijk verantwoord. 
 
 Wat het tweede aspect betreft, verwijst de Ministerraad naar het arrest nr. 77/93 van 3 november 1993. In 
dat arrest heeft het Hof de bijdrage niet strijdig met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie bevonden en 
zulks in het geval dat er in geen enkel criterium van onderscheid tussen vennootschappen was voorzien. Thans is 
een forfaitair systeem in het geding waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de vennootschap, 
zodat het huidige systeem, meer dan het voorheen het geval was, evenredig is met het nagestreefde doel, 
namelijk de financiering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. 
 
 A.7.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter repliceren dat de verwijzing door de 
Ministerraad naar het arrest nr. 2/94 niet relevant is, aangezien, enerzijds, het onderwerp van dat geschil volledig 
verschilt van dat van de huidige zaak en, anderzijds, in dat arrest geen schending van de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet aan de orde was. Zij wijzen erop dat een forfaitair systeem van belastingheffing niet zonder 
meer aanvaardbaar is, zoals blijkt uit het arrest nr. 77/93, waarin het Hof overweegt dat het begrip forfait, zoals 
het in de bestreden bepaling voorkomt, de tegenpool is van het begrip evenredigheid. 
 
 
 Derde prejudiciële vraag 
 
 A.8.  Indien het Hof de bijdrage niet als een belasting, maar als een socialezekerheidsbijdrage zou 
kwalificeren, betogen de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter dat de in het geding zijnde bepaling 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. Immers, personen die geen enkele band met de sociale zekerheid 
hebben, geen sociaal verzekerden zijn en op geen enkele socialezekerheidsprestatie recht kunnen hebben, 
worden onderworpen aan de verplichting socialezekerheidsbijdragen te betalen. Aldus worden de getroffen 
vennootschappen ten opzichte van andere bijdrageplichtigen gediscrimineerd.  
 
 A.9.  Volgens de Ministerraad lijkt de derde prejudiciële vraag aldus te moeten worden begrepen dat zij de 
categorie van de sociaal verzekerden vergelijkt met die van de niet sociaal verzekerden, waaraan dezelfde 
bijdrageverplichting zou worden opgelegd. Bijgevolg dient te worden onderzocht of het beginsel van gelijkheid 
en niet-discriminatie wordt geschonden in zoverre vennootschappen die de bekritiseerde bijdrage moeten 
betalen, geen socialezekerheidsuitkeringen kunnen genieten, ondanks de betaling van die bijdrage. In dat 
verband merkt de Ministerraad op dat de twee voormelde categorieën niet aan een identiek stelsel zijn 
onderworpen : de vennootschappen die in de in het geding zijnde bepaling worden beoogd, dienen een forfaitaire 
bijdrage te betalen, wat niet het geval is voor andere bijdrageplichtigen die socialezekerheidsuitkeringen kunnen 
genieten. Overigens kunnen de sociaal verzekerden die bijdrageplichtig en uitkeringsgerechtigd zijn, niet 
pertinent worden vergeleken met de niet sociaal verzekerden, rekening houdend met het door de wetgever 
nagestreefde doel, namelijk de financiering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. In zijn arrest nr. 77/93 
heeft het Hof de invoering van zulk een vennootschapsbijdrage niet discriminerend bevonden. 
 
 A.10.  De verzoekende partijen voor de verwijzende rechter repliceren dat, zoals zij eerder hebben 
uiteengezet, de redenen op grond waarvan het Hof in zijn arrest nr. 77/93 het beroep heeft verworpen, thans niet 
meer kunnen worden aangevoerd. Alle vennootschappen worden aan de bekritiseerde bijdrage onderworpen, 
zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naargelang zij al dan niet een zelfstandige activiteit zouden 
« afdekken », zodat de in het geding zijnde maatregel niet evenredig is. Bijgevolg zijn de verzoekende partijen 
voor de verwijzende rechter van oordeel dat, in de hypothese dat de bekritiseerde bijdrage als een 
socialezekerheidsbijdrage zou worden gekwalificeerd, de in het geding zijnde bepaling de getroffen 
vennootschappen discrimineert ten opzichte van andere bijdrageplichtigen. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen en de context ervan 

 

 B.1.  De prejudiciële vragen hebben betrekking op de bestaanbaarheid met de 

artikelen 10, 11, 170 en 172 van de Grondwet, van artikel 91 van de wet van 30 december 

1992 houdende sociale en diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij artikel 279 van de 

programmawet van 22 december 2003, dat bepaalt : 

 

 « De vennootschappen zijn een jaarlijkse forfaitaire bijdrage verschuldigd. 
 
 De Koning stelt, opdat het van toepassing zal zijn vanaf 2004, bij een besluit vastgesteld 
na overleg in de Ministerraad, de door vennootschappen verschuldigde bijdragen vast, maar 
zonder dat deze de 868 EUR kunnen overschrijden. Hierbij kan Hij een onderscheid maken op 
basis van criteria die rekening houden met inzonderheid de omvang van de vennootschap ». 
 

 B.2.1.  De in het geding zijnde bijdrage ten laste van de vennootschappen ten gunste van 

het stelsel van de sociale zekerheid der zelfstandigen werd oorspronkelijk als een eenmalige 

forfaitaire bijdrage van 7 000 frank ingevoerd bij artikel 78 van de wet van 26 juni 1992 

houdende sociale en diverse bepalingen. 

 

 Tegen die bepalingen werd een beroep tot vernietiging ingesteld. In zijn arrest nr. 77/93 

van 3 november 1993, waarbij dat beroep werd verworpen, heeft het Hof geoordeeld : 

 

 « B.3.2.  De invoering, bij de bestreden bepalingen, van een forfaitaire bijdrage ten laste van 
de vennootschappen kan worden verantwoord op grond van de overweging dat, indien diegenen 
die de activiteit die zij in vennootschapsvorm uitoefenen, als zelfstandige zouden uitoefenen, zij 
gehouden zouden zijn tot betaling van de sociale bijdragen die krachtens het sociaal statuut der 
zelfstandigen verschuldigd zijn; de wetgever heeft overigens rekening gehouden met de 
omstandigheid dat de verlaging van de grondslag van die bijdragen precies voortvloeide uit het 
feit dat talrijke zelfstandigen zich aan de lasten die op natuurlijke personen wegen, hadden 
onttrokken door een beroep te doen op het procédé van de zogeheten 
‘ eenpersoonsvennootschap ’ of door een vennootschap op te richten (verklaring van de Minister 
van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw in de Senaatscommissie, Gedr. St., 
Senaat, verslag, B.Z. 1991-1992, nr. 315/4, p. 11; in dezelfde zin, pp. 6 en 10; memorie van 
toelichting, nr. 315/1, p. 28; Kamer, verslag, B.Z. 1991-1992, nr. 480/7, pp. 9 en 12). 
 
 B.3.3.  Het staat aan de wetgever, geplaatst voor een belangrijk tekort in het ‘ sociaal 
statuut ’ der zelfstandigen (Senaat, nr. 315/4, voormeld, p. 4), te oordelen in hoeverre het 
opportuun is om, eerder dan de sociale bijdragen van de zelfstandigen te verhogen (idem, p. 14) 
of het fiscaal statuut van de vennootschappen te wijzigen (Kamer, nr. 480/7, voormeld, p. 9), aan 
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de vennootschappen de verplichting op te leggen een bijdrage te leveren tot de financiering van 
het stelsel van de sociale zekerheid der zelfstandigen wanneer het financiële evenwicht ervan 
bedreigd wordt door de omzetting, die door een onderscheiden wetgeving mogelijk is gemaakt, 
van beroepsactiviteiten als zelfstandige in activiteiten als vennoot of als dusdanig beschouwde 
activiteiten. Daarbij vermag de wetgever evenwel niet de draagwijdte van de artikelen 6 en 6bis 
van de Grondwet te miskennen door een beroep te doen op een middel dat onevenredig is ten 
aanzien van het beoogde doel. 
 
 B.3.4.  Het begrip forfait, zoals het in de bestreden bepaling voorkomt, is de tegenpool van 
het begrip evenredigheid. Het kan evenwel worden aangenomen dat, met name in sociale 
aangelegenheden, overwegingen van doeltreffendheid en kosten de wetgever verhinderen 
rekening te houden met het feit dat de vennootschappen zich in de meest diverse toestanden 
bevinden, temeer daar het uitwerken of in werking stellen van afgelijnde maatregelen ertoe zou 
hebben geleid de verwezenlijking van die doelstelling op de helling te zetten, of althans te 
vertragen (Senaat, nr. 315/4, voormeld, p. 17). Rekening houdend met de kleine omvang of de 
moeilijke situatie van talrijke vennootschappen, zou een zo radicale vereenvoudiging niet 
toelaatbaar zijn geweest voor de invoering van een bijdrage waarvan het bedrag aanzienlijk 
hoger ligt ». 
 

 B.2.2.  Bij de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen 

(Belgisch Staatsblad, 9 januari 1993) werd de eenmalige bijdrage vervangen door een 

jaarlijkse bijdrage. 

 

 In de parlementaire voorbereiding wordt uiteengezet : 

 

 « Voor het jaar 1992 werd aan de vennootschappen een forfaitaire bijdrage opgelegd 
bestemd voor het statuut der zelfstandigen. Deze maatregel was ingegeven door het 
toenemend belang van het aantal vennootschappen en door de precaire financiële situatie 
waarin het sociaal statuut der zelfstandigen verkeerde. 
 
 Gelet op het feit dat bovenvermelde tendensen zich doorzetten, wordt, met het oog op een 
duurzaam financieel evenwicht van genoemd statuut, deze bijdrage bestendigd » (Parl. St., 
Senaat, 1992-1993, nr. 526-1, p. 27). 
 

 B.2.3.  Artikel 91 van de voormelde wet van 30 december 1992 werd vervangen bij 

artikel 279 van de programmawet van 22 december 2003. Het is in die redactie, in B.1 

geciteerd, dat het voormelde artikel 91 aan de toetsing van het Hof wordt voorgelegd. 

 

 De nieuwe redactie van artikel 91 is het gevolg van het aannemen van een amendement 

dat als volgt was verantwoord :  
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 « Bij wet van 30 december 1992 werd, in opvolging van een eenmalige bijdrage, een 
jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut der 
zelfstandigen, ingevoerd. 
 
 Deze jaarlijkse bijdrage werd aanvankelijk vastgesteld op 7.000 BEF om vervolgens, bij 
koninklijk besluit van 18 november 1996, te worden opgetrokken naar 12.500 BEF (omgezet 
naar 310 EUR overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2000). Ingevolge de 
indexering bedraagt de bijdrage voor het jaar 2003, 335 EUR. 
 
 Bij onderhavig amendement wordt de bevoegdheid de jaarlijkse bijdrage ten laste van de 
vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, vast te stellen, 
overgedragen aan de Koning. Bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad kunnen 
voortaan verschillende jaarlijkse bijdragen worden vastgesteld in functie van inzonderheid de 
omvang van de vennootschap. De Koning kan aldus criteria vastleggen die een onderscheid 
maken tussen diverse types van vennootschappen, gerelateerd met hun omvang. Naargelang 
het type van vennootschap waartoe men behoort, zal de ene of de andere bijdrage 
verschuldigd zijn » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0473/018, p. 11).  
 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de bevoegde minister met het amendement 

kon instemmen. Op een vraag van een parlementslid antwoordde de minister : 

 
 « […] het forfait zal worden vastgesteld in functie van de grootte van het bedrijf. De 
concrete criteria zijn nog niet vastgelegd. Bij de aanvang van de Ronde Tafel Conferentie 
waren er problemen. Daarom heeft er voorafgaandelijk overleg plaatsgevonden. Op de eerste 
vergadering bleek dat één van de problemen voor de sector van de middenstand de bijdragen 
betroffen. Daarom werd voorgesteld deze bijdragen te moduleren. De beslissingen van het 
regeringsconclaaf zullen worden uitgevoerd. De kleine vennootschappen zullen lagere 
bijdragen betalen » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0473/031, pp. 15-16). 
 

 B.2.4.  De verwijzende rechter stelt de voormelde prejudiciële vragen in het kader van 

een beroep tot nietigverklaring van de artikelen 1, 2 en 7 van het koninklijk besluit van 31 juli 

2004 « houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van 

hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse 

bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de 

vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut » (Belgisch Staatsblad, 13 augustus 2004).  

 

 Die artikelen bepalen : 

 

 « Artikel 1.  In het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II 
van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met 
betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen, 
bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, wordt een artikel 2bis ingevoegd, 
luidende : 
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 ‘ Art. 2bis.  De jaarlijkse forfaitaire bijdrage bedoeld in artikel 91 van de wet wordt voor 
het bijdragejaar 2004 vastgesteld op 347,50 EUR. ’ ». 
 
   « Art. 2.  In hetzelfde besluit wordt een artikel 2ter ingevoegd, luidende : 
 
 ‘ Art. 2ter.  In afwijking van artikel 2bis wordt de jaarlijkse forfaitaire bijdrage bedoeld in 
artikel 91 van de wet vastgesteld op 840 EUR voor de vennootschappen waarvoor blijkt, op 
basis van gegevens verstrekt door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, dat 
het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar 520.000 EUR overschrijdt. 
 
 Het balanstotaal bedoeld in het eerste lid is de totale boekwaarde van de activa zoals 
blijkt uit het balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, 
§ 1, van het Wetboek van vennootschappen. ’ ». 
 
 « Art. 7.  De artikelen 1 en 2 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2004 ». 
 

 

 Ten aanzien van de aard van de in het geding zijnde bijdrage 

 

 B.3.1.  De verwijzende rechter stelt drie prejudiciële vragen over artikel 91 van de wet 

van 30 december 1992. De eerste twee vragen gaan uit van de zienswijze - gedeeld door de 

verzoekende partijen in het bodemgeschil - dat de in het geding zijnde bijdrage een belasting 

zou zijn. De derde vraag gaat uit van de zienswijze - gedeeld door de Ministerraad - dat die 

bijdrage een socialezekerheidsbijdrage zou zijn.  

 

 Bijgevolg dient het Hof eerst te onderzoeken of de in het geding zijnde bijdrage als een 

belasting dan wel als een socialezekerheidsbijdrage dient te worden beschouwd. Enkel in het 

eerste geval kan een mogelijke schending van de artikelen 170 en 172 van de Grondwet 

worden aangevoerd, zoals in de eerste twee prejudiciële vragen wordt gedaan. 

 

 B.3.2.  De artikelen 170, 172 en 173 van de Grondwet bevatten het wettigheidsbeginsel 

inzake belastingen en retributies. Zij zijn niet van toepassing op socialezekerheidsbijdragen. 

Hoewel belastingen en socialezekerheidsbijdragen door hun verplichtend karakter 

gemeenschappelijke kenmerken kunnen hebben, zijn zij fundamenteel verschillend : de 

belastingen dienen om de algemene uitgaven van openbaar nut te dekken, terwijl de 

socialezekerheidsbijdragen bij uitsluiting bestemd zijn voor de financiering van stelsels van 

tegemoetkomingen ter vervanging of aanvulling van het inkomen uit arbeid. 
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 De in het geding zijnde bijdrage is een belasting in de zin van de artikelen 170 en 172 van 

de Grondwet : die bijdrage is een heffing die gezagshalve door de Staat wordt opgelegd en is 

niet de tegenprestatie voor een dienst die door de overheid wordt geleverd ten voordele van de 

afzonderlijk beschouwde heffingsplichtige. 

 

 In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, wordt aan die vaststelling geen afbreuk 

gedaan door het gegeven dat de opbrengst van die bijdrage voor de financiering van het stelsel 

van de sociale zekerheid der zelfstandigen is bestemd, noch door het gegeven dat op die 

bijdrage het beginsel van de annualiteit niet van toepassing is. Het beginsel van de annualiteit 

van de belastingen houdt enkel in dat de uitvoerende macht tot het innen van de door of 

krachtens de wet geregelde belastingen niet kan overgaan dan nadat zij daartoe van de 

wetgevende macht, in de begrotingswet of de financiewet, machtiging heeft gekregen. 

Vanwege de eenjarigheid van de rijksmiddelenbegroting geldt die machtiging voor één jaar en 

moet ze jaarlijks worden vernieuwd. Artikel 171 van de Grondwet belet evenwel geenszins 

dat de belastingwetten voor langer dan een jaar of zelfs voor onbeperkte duur worden 

ingevoerd. 

 

 B.3.3.  Het betalen van de in het geding zijnde bijdrage doet geen bijkomende rechten op 

het vlak van de sociale zekerheid ontstaan, zodat een rechtstreekse band met de sociale 

zekerheid van de bijdrageplichtige personen ontbreekt. Daaruit volgt dat de in het geding 

zijnde bijdrage niet als een socialezekerheidsbijdrage kan worden beschouwd. 

 

 B.3.4.  Nu de in het geding zijnde bijdrage een belasting is, behoeft de derde prejudiciële 

vraag geen antwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 

 

 B.4.1.  De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van de in het 

geding zijnde bepalingen met de artikelen 170 en 172, al dan niet in samenhang gelezen met 

de artikelen 10 en 11, van de Grondwet, doordat zij de Koning de bevoegdheid verlenen het 

bedrag van de door de vennootschappen verschuldigde bijdrage vast te leggen. 
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 B.4.2.  Uit de artikelen 170, § 1, en 172, tweede lid, van de Grondwet kan worden 

afgeleid dat geen enkele belasting kan worden geheven en dat geen enkele vrijstelling van 

belasting kan worden verleend zonder instemming van de belastingplichtigen, uitgedrukt door 

hun vertegenwoordigers. Daaruit volgt dat de fiscale aangelegenheid een bevoegdheid is die 

door de Grondwet aan de wet wordt voorbehouden en dat elke delegatie die betrekking heeft 

op het bepalen van één van de essentiële elementen van de belasting in beginsel 

ongrondwettig is. 

 

 B.4.3.  De voormelde grondwetsbepalingen gaan evenwel niet zover dat ze de wetgever 

ertoe zouden verplichten elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. 

Een aan een andere overheid verleende bevoegdheid is niet in strijd met het 

wettigheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en 

betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen 

voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld. 

 

 B.4.4.  Het door de belastingplichtige te betalen bedrag vormt een essentieel element van 

een belasting. Het in de artikelen 170, § 1, en 172, tweede lid,  van de Grondwet 

gewaarborgde fiscale wettigheidsbeginsel vereist bijgevolg dat de belastingwet nauwkeurige, 

ondubbelzinnige en duidelijke criteria bevat aan de hand waarvan kan worden uitgemaakt 

welk bedrag de belastingplichtige verschuldigd is.  

 

 B.4.5.  Krachtens de in het geding zijnde bepalingen, zijn de vennootschappen een 

jaarlijkse forfaitaire bijdrage verschuldigd die als een belasting dient te worden beschouwd en 

wordt aan de Koning de bevoegdheid verleend die bijdrage vast te stellen, met dien verstande 

dat zij niet hoger mag zijn dan 868 euro. 

 

 De in het geding zijnde bepalingen komen erop neer dat de Koning wordt gemachtigd een 

essentieel element van de belasting, namelijk het belastingtarief, in concreto vast te stellen. 

De wetgever heeft evenwel niet alleen het beginsel van de forfaitaire belasting in de wet 

opgenomen, maar ook het maximumbedrag van die belasting bepaald. De wetgever heeft 

enkel beoogd aan de Koning over te laten om, op basis van criteria die rekening houden met 

de omvang van de vennootschap, het tarief vast te stellen. 
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 Uit het woord « inzonderheid » in het in het geding zijnde artikel 91, tweede lid, tweede 

zin, kan echter worden afgeleid dat de Koning nog andere criteria dan de omvang van de 

vennootschap in aanmerking zou kunnen nemen.  

 

 B.4.6.  Bijgevolg is de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar met het in 

artikel 170, § 1, van de Grondwet besloten wettigheidsbeginsel, doch enkel in zoverre zij het 

woord « inzonderheid » bevat. 

 

 In die mate dient de eerste prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord. 

 

 

 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 

 

 B.5.1.  De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de bestaanbaarheid van de in het 

geding zijnde bepalingen met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, doordat zij in een 

bijdrage voorzien die een forfaitair karakter dient te hebben en de Koning toelaat een 

onderscheid te maken op basis van criteria die rekening houden met de omvang van de 

vennootschap, waardoor vennootschappen die zich op een andere wijze van elkaar 

onderscheiden dan door hun omvang, niettemin op identieke wijze worden behandeld. 

 

 B.5.2.  Krachtens de in het geding zijnde bepalingen zijn de vennootschappen « een 

jaarlijkse forfaitaire bijdrage verschuldigd » en wordt aan de Koning de bevoegdheid verleend 

om de verschuldigde belasting vast te stellen, met een maximum van 868 euro, waarbij Hij 

een onderscheid kan maken op basis van criteria die rekening houden met de omvang van de 

vennootschap.  

 

 B.5.3.  In zijn arrest nr. 77/93 van 3 november 1993 heeft het Hof omtrent de 

bestaanbaarheid met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, van artikel 78 van de 

wet van 26 juni 1992, geoordeeld dat het aan de wetgever staat, geplaatst voor een belangrijk 

tekort in het sociaal statuut der zelfstandigen, te oordelen in hoeverre het opportuun is om, 

veeleer dan de sociale bijdragen van de zelfstandigen te verhogen of het fiscaal statuut van de 

vennootschappen te wijzigen, aan de vennootschappen de verplichting op te leggen een bijdrage 

te leveren tot de financiering van het stelsel van de sociale zekerheid der zelfstandigen wanneer 
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het financiële evenwicht ervan wordt bedreigd door de omzetting van beroepsactiviteiten als 

zelfstandige in activiteiten als vennoot of als dusdanig beschouwde activiteiten. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 december 1992 blijkt dat die 

tendensen zich doorzetten, zodat met het oog op een duurzaam financieel evenwicht van het 

stelsel van de sociale zekerheid der zelfstandigen, de forfaitaire bijdrage werd bestendigd in 

die zin dat die bijdrage voortaan jaarlijks verschuldigd is. 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 279 van de programmawet van 

22 december 2003 blijkt dat, ten gevolge van de in het geding zijnde bepalingen, de Koning 

voortaan verschillende bijdragen, bestemd voor het stelsel van de sociale zekerheid der 

zelfstandigen, kan vaststellen naar gelang van de omvang van de vennootschap. Aldus kan Hij 

criteria vastleggen die een onderscheid maken tussen diverse types van vennootschappen 

waarbij met de omvang van de vennootschappen rekening wordt gehouden. Aangezien die 

bijdragen worden gemoduleerd, zullen de kleinere vennootschappen lagere bijdragen betalen. 

 

 B.5.4.  In zijn voormelde arrest nr. 77/93 heeft het Hof erop gewezen dat het begrip 

forfait de tegenpool is van het begrip evenredigheid, maar dat kan worden aangenomen dat 

overwegingen van doeltreffendheid en kosten de wetgever verhinderen rekening te houden 

met het feit dat de vennootschappen zich in de meest diverse toestanden bevinden.  

 

 Zoals de bepalingen waarover het Hof in zijn voormelde arrest nr. 77/93 uitspraak heeft 

gedaan, voorzien de thans in het geding zijnde bepalingen eveneens in een forfaitaire bijdrage, 

met dien verstande evenwel dat thans de wetgever zelf een criterium van onderscheid heeft 

aangegeven - de omvang van de vennootschap - op basis waarvan de Koning de 

verschuldigde bijdrage kan moduleren, zonder dat die bijdrage 868 euro kan overschrijden. 

 

 Ermee rekening houdend dat een forfait per hypothese situaties beoogt die moeilijk 

kunnen worden geregeld door middel van algemene bepalingen die het voorwerp van een wet 

uitmaken en dat de in het geding zijnde bepalingen in een criterium van onderscheid en een 

maximumbedrag voorzien die niet onredelijk kunnen worden geacht, vermocht de wetgever, 

in een materie waar een grote verscheidenheid aan situaties bestaat, zonder het beginsel van 



 15

gelijkheid en niet-discriminatie te schenden, aan de Koning de bevoegdheid toe te wijzen om, 

binnen de voormelde grenzen, de bijdragen vast te stellen die door de vennootschappen in 

concreto verschuldigd zijn. 

 

 Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat vennootschappen die zich op 

een andere wijze dan door hun omvang van elkaar onderscheiden, op identieke wijze worden 

behandeld. Immers, nu het criterium van de omvang van de vennootschap niet onredelijk is 

om op basis daarvan het bedrag van de bijdrage door de Koning te laten bepalen, kan de 

wetgever niet worden verweten dat hij niet ook nog in andere criteria heeft voorzien. 

 

 B.5.5.  Voor het overige staat het aan de bevoegde rechter om na te gaan of de Koning de 

aan Hem verleende machtiging met naleving van het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie heeft uitgevoerd. 

 

 B.5.6.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 -  Artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, 

zoals gewijzigd bij artikel 279 van de programmawet van 22 december 2003, schendt 

artikel 170 van de Grondwet, doch enkel in zoverre het het woord « inzonderheid » bevat. 

 

 -  Dezelfde bepaling schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4871 

 
 

Arrest nr. 143/2010 
van 16 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19, tweede en derde lid, van de wet van 22 april 

1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 200.571 van 8 februari 2010 in zake Stefaan Torfs tegen het Instituut van de 
accountants en de belastingconsulenten, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 16 februari 2010, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schendt artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre uit 
een samenlezing van het derde en vierde lid blijkt dat aan een persoon die als accountant is 
ingeschreven bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en tegelijk de 
hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft niet de hoedanigheid van belastingconsulent kan 
worden verleend, terwijl aan een persoon die als accountant is ingeschreven bij het Instituut 
van de Accountants en de Belastingconsulenten en niet tegelijk de hoedanigheid van 
bedrijfsrevisor heeft de hoedanigheid van belastingconsulent wel kan worden verleend, 
niettegenstaande zowel de accountant-bedrijfsrevisor als de accountant in beginsel de functie 
van belastingconsulent kunnen uitoefenen, voor zover zij minstens rekening houden met de 
beperking inzake vertegenwoordiging van belastingplichtigen zoals bepaald in de 
artikelen 19, vierde lid, en 34, 5°, van de wet van 22 april 1999 ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Stefaan Torfs, wonende te 2970 Schilde, Kortvoortbaan 4; 
 
 -  het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten, met zetel te 1050 Brussel, 
Livornostraat 41; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Stefaan Torfs heeft ook een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Stefaan Torfs, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. P. Callebaut loco Mr. M. Lebbe, advocaten bij de balie te Brussel, voor het 
Instituut van de accountants en de belastingconsulenten; 
 
 .  Mr. C. Van Melckebeke loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Stefaan Torfs is zowel accountant als bedrijfsrevisor. In het raam van de overgangsregeling waarin 
artikel 60, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen voorziet, 
vraagt hij op 20 december 2000 aan het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten (hierna : IAB) 
hem in te schrijven op de lijst van de externe belastingsconsulenten. Op 19 februari 2002 brengt de 
erkenningscommissie van het Instituut een negatief advies uit omdat de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
onverenigbaar is met de functie van belastingconsulent.  
 
 Stefaan Torfs stelt tegen die beslissing op 23 april 2002 beroep in bij de commissie van beroep van het 
IAB. Op 11 september 2002 verwerpt de Nederlandse kamer van het IAB het beroep. 
 
 Stefaan Torfs vordert voor de Raad van State de vernietiging van die beslissing. In het kader van die 
procedure stelt het verwijzende rechtscollege de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
 A.1.1.  De Ministerraad voert aan dat niet artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 22 april 1999 
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, maar artikel 19, zesde lid, van dezelfde wet, de cumulatie 
van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die van belastingconsulent verbiedt. Volgens de Ministerraad dient 
de prejudiciële vraag onontvankelijk te worden verklaard, daar ze andere bepalingen van de wet viseert. 
 
 A.1.2.  Stefaan Torfs betwist in zijn memorie van antwoord het standpunt van de Ministerraad dat de 
prejudiciële vraag de verkeerde wetsbepalingen viseert. Volgens hem is het wel degelijk artikel 19, derde lid, van 
de wet van 22 april 1999 dat bepaalt dat eenzelfde persoon niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en van 
belastingconsulent kan bezitten.  
 
 
 Ten gronde 
 
 A.2.1.  Stefaan Torfs voert aan dat een accountant-bedrijfsrevisor in de praktijk even goed de activiteiten 
van belastingconsulent zou kunnen uitoefenen als een accountant die geen bedrijfsrevisor is. Volgens hem kan 
de deontologie het verschil in behandeling niet verantwoorden. Hij verwijst naar artikel 19, vierde lid, tweede 
zin, van de wet van 22 april 1999, dat personen met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor verbiedt bepaalde 
werkzaamheden uit te oefenen voor ondernemingen waarin zij revisorale opdrachten uitoefenen. Hij is van 
oordeel dat indien een bedrijfsrevisor die verbodsbepaling naleeft, er geen enkele reden is om hem de 
hoedanigheid van belastingconsulent te ontzeggen. Volgens hem waarborgt die bepaling voldoende de 
onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisoren.  
 
 A.2.2.  Stefaan Torfs voert aan dat het in het geding zijnde artikel 19, derde lid, van de wet van 22 april 
1999 eveneens in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie in zoverre een accountant die 
geen bedrijfsrevisor is zich naar de clientèle toe kenbaar kan maken als belastingconsulent, terwijl een 
accountant-bedrijfsrevisor die over dezelfde fiscale kennis beschikt zich niet zou mogen kenbaar maken als 
belastingconsulent.  
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 A.2.3.  Hij verwijst tot slot naar de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat tot de in het geding 
zijnde bepalingen heeft geleid en naar het advies van de Raad van State om aan te voeren dat het 
cumulatieverbod van bedrijfsrevisor-belastingconsulent slechts de bedrijfsrevisoren viseert en niet de 
accountant-bedrijfsrevisoren. Hieruit leidt hij af dat impliciet wordt bevestigd dat het beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie is geschonden.  
 
 A.3.1.1.  Volgens het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten (hierna : IAB) blijkt uit de 
parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepalingen dat bedrijfsrevisoren de hoedanigheid van 
belastingconsulent niet mogen bezitten vanwege deontologische regels. Het IAB voert aan dat die 
deontologische regels niet alleen van toepassing zijn op een bedrijfsrevisor, maar eveneens op een accountant-
bedrijfsrevisor, omdat die persoon ook lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (hierna : IBR) en aldus 
onder de deontologie van de bedrijfsrevisoren valt. 
 
 A.3.1.2.  Het IAB stelt vast dat een bedrijfsrevisor is belast met controleopdrachten en dat hij derhalve in 
volle onafhankelijkheid moet (kunnen) werken. De vereiste van onafhankelijkheid belet de bedrijfsrevisor, 
volgens die partij, niet om de taken van accountant uit te oefenen en zelfs de titel van accountant te dragen, voor 
zover hij de in artikel 38, 3°, van de reeds vermelde wet bedoelde werkzaamheden niet uitoefent voor 
ondernemingen waarin hij revisorale opdrachten uitoefent. 
 
 A.3.1.3.  Het IAB erkent dat een bedrijfsrevisor ook de functie van belastingconsulent mag uitoefenen voor 
zover zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang komt. Volgens het IAB heeft een bedrijfsrevisor dit steeds 
mogen doen, zelfs na de inwerkingtreding van de in het geding zijnde bepalingen.  
 
 A.3.1.4.  Het IAB merkt op dat de wetgever evenwel heeft geoordeeld dat een bedrijfsrevisor niet de titel 
van belastingconsulent mag dragen, omdat diegene die de titel van belastingconsulent draagt de beoefenaar is 
van een functie die een band van afhankelijkheid veronderstelt tussen de belastingconsulent en zijn klanten, 
zijnde de belastingplichtigen. Het IAB voert aan dat de belastingconsulent inderdaad als taak heeft de 
belastingplichtige advies te verstrekken, bij te staan bij de nakoming van zijn fiscale verplichtingen en te 
vertegenwoordigen bij de fiscale overheid, zodat hij optreedt ter bescherming van de belangen van de 
belastingplichtige in zijn relatie met de fiscale overheid en dus niet onafhankelijk van de belastingplichtige 
handelt. Het IAB besluit dat de bij de wet beschermde titel van belastingconsulent, die per definitie partijdig is, 
niet kan worden toegekend aan de bedrijfsrevisor, van wie het essentiële kenmerk zijn onafhankelijkheid is. 
Volgens het IAB kan een bedrijfsrevisor slechts op bijkomstige wijze de functie van belastingconsulent 
uitoefenen. 
 
 A.3.2.1.  Stefaan Torfs antwoordt dat de door het IAB aangevoerde argumenten opgaan wanneer een 
bedrijfsrevisor geen andere opdrachten heeft dan het uitvoeren van controleopdrachten. Volgens hem is de 
situatie evenwel anders wanneer een bedrijfsrevisor tevens accountant is en hij bij zijn clientèle als accountant 
activiteiten ontplooit.  
 
 A.3.2.2.  Stefaan Torfs erkent dat wanneer een bedrijfsrevisor fiscale activiteiten ontwikkelt bij zijn 
clientèle, zulks zijn onafhankelijkheid en intellectuele objectiviteit kan schaden. Dat probleem doet zich, volgens 
hem, evenwel niet voor wanneer een accountant zijn clientèle bedient. Hij wijst erop dat een accountant-
bedrijfsrevisor niet alleen aan de deontologie van het IBR wordt onderworpen, maar eveneens aan de 
deontologische en tuchtrechtelijke regels van het IAB. Hij besluit dat bijgevolg objectieve redenen voorhanden 
zijn om een accountant-bedrijfsrevisor toe te laten de titel van belastingconsulent te dragen. 
 
 A.4.1.1.  Volgens de Ministerraad is de situatie van de bedrijfsrevisoren en die van de belastingconsulenten 
niet vergelijkbaar, daar de bedrijfsrevisoren aan de deontologische en tuchtrechtelijke regels van het IBR zijn 
onderworpen, en de belastingconsulenten aan die van het IAB. Hij verwijst naar artikel 3 van de wet van 22 juli 
1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op 
het beroep van bedrijfsrevisor, dat bepaalt dat de functie van bedrijfsrevisor erin bestaat in hoofdorde alle 
opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op 
algemene wijze alle controleopdrachten te vervullen met betrekking tot boekhoudkundige staten van 
ondernemingen, verricht met toepassing van of krachtens de wet. Hij leidt hieruit af dat, in tegenstelling tot de 
belastingconsulenten, de bedrijfsrevisoren de wettelijke verplichting hebben om zich in hoofdzaak te wijden aan 
revisorale opdrachten waarin is voorzien door de wet. 
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 A.4.1.2.  De Ministerraad wijst vervolgens erop dat de deontologische regels van de bedrijfsrevisoren hun 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid moeten garanderen. Hij verwijst naar artikel 6 van het koninklijk besluit 
van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, dat bepaalt dat de bedrijfsrevisor geen 
enkele opdracht mag uitvoeren wanneer hij zich in een positie bevindt waardoor zijn onafhankelijkheid bij de 
uitoefening van de opdracht in het gedrang zou kunnen worden gebracht, en naar artikel 26 van hetzelfde 
koninklijk besluit, dat ronseling en dienstaanbod verbiedt. De Ministerraad leidt hieruit af dat de vergoeding 
voor een revisorale opdracht in geen enkel opzicht afhankelijk mag zijn van andere diensten die door de 
bedrijfsrevisor, of door een persoon met wie hij een beroepsmatig samenwerkingsverband heeft, worden 
verstrekt in dezelfde onderneming of in een verbonden onderneming. 
 
 A.4.1.3.  De Ministerraad merkt eveneens op dat de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige 
en fiscale beroepen een verschil creëert tussen belastingsconsulenten en bedrijfsrevisoren daar artikel 38, 3°, van 
die wet bepaalt dat enkel de belastingconsulent prestaties van vertegenwoordiging van de belastingplichtige mag 
uitvoeren terwijl de bedrijfsrevisor dit niet mag.  
 
 A.4.1.4.  De Ministerraad besluit dat, gelet op de door de wetgever beoogde doelstellingen, met name de 
zorg dat de wettelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor zijn voornaamste activiteit vormen en dat zijn 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid worden gewaarborgd, het verbod om tegelijkertijd de titel van 
belastingconsulent en van bedrijfsrevisor te dragen redelijk is verantwoord. 
 
 A.4.2.1.  Stefaan Torfs antwoordt dat een bedrijfsrevisor en een accountant-belastingconsulent zich in 
dezelfde situatie bevinden wanneer zij werkzaamheden van fiscale aard ontplooien en dat zij bijgevolg ook op 
dezelfde wijze dienen te worden behandeld. De bezorgdheid over de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor 
kan, volgens hem, het verschil in behandeling niet rechtvaardigen. Hij voert aan dat het dragen van een titel het 
publiek beoogt te informeren en dat het verbod de titel van belastingconsulent te dragen verwarring en 
desinformatie van het publiek creëert. 
 
 A.4.2.2.  Hij betoogt dat de wettelijke opdracht van de bedrijfsrevisor noch zijn noodzakelijke 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid het verschil in behandeling kunnen verantwoorden, aangezien 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid gebaseerd zijn op een persoonlijke houding en niet op een verbod om een 
titel te dragen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 19, tweede en derde lid, van de wet van 22 april 1999 betreffende de 

boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt : 

 

 « Eenzelfde persoon kan niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en van 
belastingconsulent bezitten. 
 
 De hoedanigheid van accountant kan wel worden verleend aan een persoon met de 
hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Personen met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor mogen 
de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden niet uitoefenen voor ondernemingen waarin zij 
revisorale opdrachten uitoefenen ». 
 

 B.2.1.  Volgens de Ministerraad is de prejudiciële vraag niet ontvankelijk, omdat ze 

artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 22 april 1999 viseert, terwijl het in het geding 

zijnde verschil in behandeling in artikel 19, zesde lid, van dezelfde wet zou zijn gelegen. 
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 B.2.2.  Uit het verwijzingsarrest blijkt voldoende dat het verwijzende rechtscollege het 

Hof wenst te ondervragen over artikel 19, tweede en derde lid, van de voormelde wet.  

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 B.3.1.  Volgens de parlementaire voorbereiding beoogt de wet van 22 april 1999 

« enerzijds, de uitoefening van het fiscaal beroep te reglementeren en, anderzijds, de 

toenadering te bevorderen tussen de verscheidene structuren waarin de economische beroepen 

georganiseerd zijn » (Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1923/1, p. 1). Meer algemeen beoogt 

de wetgever met de bescherming van beroepstitels een kwaliteitsvolle dienstverlening te 

waarborgen aan degene die een beroep doet op de betrokken beroepsbeoefenaars. 

Inzonderheid wat de belastingconsulenten betreft, zal de  

 

 « reglementering van het fiscaal beroep […] zowel op kwalitatief als op deontologisch 
vlak leiden tot een betere bescherming van de belastingplichtige en, in het bijzonder, met 
name tot een ordentelijker verloop van diens relaties met de belastingheffende overheden. In 
het verleden kwam het al te vaak voor dat belastingplichtigen te goeder trouw het slachtoffer 
werden van het amateuristisch werk van sommige incompetente belastingconsulenten » (ibid., 
p. 2). 
 

 Te dien einde voert de in het geding zijnde wet onder meer de beschermde beroepstitel 

van belastingconsulent in.  

 

 B.3.2.  De wetgever heeft voorzien in de mogelijkheid om, althans in bepaalde gevallen, 

meer dan één titel te dragen : de hoedanigheid van accountant kan worden verleend aan een 

persoon met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor (artikel 19, derde lid). De hoedanigheden 

van bedrijfsrevisor en belastingconsulent zijn daarentegen onverenigbaar (artikel 19, tweede 

lid). Dat een belastingconsulent tevens accountant kan zijn en omgekeerd, blijkt zowel uit de 

tekst van artikel 5 van de wet van 22 april 1999 als uit de parlementaire voorbereiding van die 

wet (Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1923/1, p. 3). 

 

 B.3.3.  Uit het voorgaande vloeit voort dat een accountant die ook bedrijfsrevisor is, niet 

de titel van belastingconsulent mag voeren, terwijl een accountant die geen bedrijfsrevisor is, 

dat wel kan. Het Hof dient na te gaan of het verschil in behandeling dat hieruit voortvloeit, 

bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
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B.4.1.  Het staat aan de wetgever te beoordelen of er aanleiding is om al dan niet de 

uitoefening van bepaalde beroepen te beschermen en het gebruik van beroepstitels voor te 

behouden aan personen die dergelijke beroepen uitoefenen in overeenstemming met de 

reglementering van dat beroep. 

 

 De wetgever, die de titels van belastingconsulent en van bedrijfsrevisor vermocht te 

beschermen, heeft in artikel 38 van de wet van 22 april 1999 en in artikel 4 van de wet van 

22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie 

van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, de 

functies van belastingconsulent, respectievelijk van bedrijfsrevisor omschreven. Hij heeft 

eveneens voor elke beroepsgroep een beroepsinstituut opgericht dat instaat voor een 

kwaliteitsvolle beroepsuitoefening door specialisten en dat toeziet op de bekwaamheid, 

onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid van haar leden (artikel 3 van de wet van 

22 april 1999 en artikel 3 van de op 30 april 2007 gecoördineerde wet). 

 

 B.4.2.  Aldus heeft de wetgever de criteria bepaald aan de hand waarvan een onderscheid 

kan worden gemaakt tussen beroepsbeoefenaars die de beschermde titel mogen dragen, en 

personen die dat niet mogen. Dat onderscheid draagt bij tot de doelstelling om een 

kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen aan degene die een beroep doet op de betrokken 

beroepsbeoefenaars.   

 

 B.5.1.  In tegenstelling tot de beoefenaars van andere zelfstandige economische beroepen 

wordt aan de belastingconsulenten geen monopolie van hun werkzaamheden verleend, maar 

wordt enkel de titel beschermd. In de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 april 

1999 werd hieromtrent het volgende vermeld :  

 

 « Het werd niet wenselijk geacht een monopolie in te stellen : enerzijds, omdat een 
bescherming van de titel, en vooral het eraan verbonden deontologisch toezicht, voor de 
belastingplichtige reeds voldoende garanties kan bieden, en anderzijds, omdat een reeks 
andere beroepen met een eigen, specifieke reglementering alsook andere dienstverleners 
eveneens op fiscaal vlak actief zijn. 
 
 […] De […] vraag naar de instelling van een monopolie en de oprichting van een apart 
Instituut der belastingconsulenten zou al te ingrijpende wijzigingen tot gevolg hebben gehad 
voor de reeds bestaande Instituten, meer bepaald voor het Instituut der accountants en voor 
het Beroepsinstituut van boekhouders. Vermits vele leden van deze Instituten reeds 
belangrijke fiscale activiteiten ontwikkelen, zouden zij zodoende de nieuw gecreëerde fiscale 
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titel terecht ambiëren. Het spreekt vanzelf dat een nieuwe regeling aan deze ambitie moet 
tegemoetkomen, maar zonder ongewenste neveneffecten te veroorzaken, zoals een leegloop 
van de bestaande Instituten ten voordele van het nieuwe Instituut, of zoals een massaal 
dubbellidmaatschap dat het deontologisch toezicht behoorlijk bemoeilijkt » (Parl. St., Kamer, 
1998-1999, nr. 1923/1, p. 3). 
 

 B.5.2.  Bijgevolg mogen bedrijfsrevisoren de in artikel 38 van de wet van 22 april 1999 

opgesomde activiteiten van belastingconsulent uitoefenen, behalve de in artikel 38, 3°, van 

die wet bedoelde werkzaamheden voor ondernemingen waarin zij revisorale opdrachten 

uitoefenen (artikel 19, derde lid, tweede zin).  

 

 B.6.1.  Uit artikel 19, tweede lid, van de wet van 22 april 1999 vloeit evenwel voort dat 

bedrijfsrevisoren die de activiteiten van belastingconsulent uitoefenen, niet de titel van 

belastingconsulent of een daarmee verwarring stichtende benaming mogen gebruiken.  

 

 B.6.2.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 april 1999 is hieromtrent 

vermeld :  

 

 « Om evidente redenen van onafhankelijkheid in het belang van het maatschappelijk 
verkeer, kan een bedrijfsrevisor niet de titel van belastingconsulent dragen » (Parl. St., 
Kamer, 1998-1999, nr. 1923/1, p. 3). 
 

 « Aan een bedrijfsrevisor kan wel de hoedanigheid van accountant worden verleend, en 
vice versa, maar niet deze van belastingconsulent. Uiteraard kan een bedrijfsrevisor ook 
fiscale werkzaamheden uitoefenen, met uitzondering van de vertegenwoordiging van de 
ondernemingen waarin hij revisorale opdrachten vervult » (ibid., p. 11). 

 

 B.6.3.  In antwoord op een door de afdeling wetgeving van de Raad van State gestelde 

vraag waarom, met betrekking tot de cumulatie van de hoedanigheid van accountant of 

belastingconsulent met die van bedrijfsrevisor, een onderscheid wordt gemaakt tussen de 

belastingconsulent en de accountant, werd geantwoord dat  

 

 « de bedrijfsrevisoren (…) de hoedanigheid van belastingconsulent (niet mogen) bezitten 
omwille van deontologische redenen. Omdat bedrijfsrevisoren belast zijn met 
controleopdrachten, bepaalt hun deontologie nu reeds dat ze slechts bijkomstige activiteiten 
van fiscale dienstverlening mogen uitoefenen. Deze deontologische regels worden in het 
wetsontwerp bevestigd » (ibid., p. 60). 
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 B.7.1.  Artikel 4 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van 

de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, 

gecoördineerd op 30 april 2007, bepaalt :  

 

 « De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens 
de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op algemene wijze, alle 
revisorale opdrachten te vervullen met betrekking tot financiële overzichten, verricht met 
toepassing van of krachtens de wet ». 
 

 B.7.2.  Uit wat voorafgaat vloeit voort dat, ofschoon een bedrijfsrevisor de activiteiten 

van belastingconsulent vermag uit te oefenen, hij dit enkel bijkomstig - en niet als 

hoofdactiviteit - mag doen. Het is dan ook niet onverantwoord dat een bedrijfsrevisor de titel 

van belastingconsulent niet mag voeren, vermits anders bij het publiek de indruk kan worden 

gewekt dat hij die activiteit in hoofdzaak uitoefent.  

 

 Het feit dat de bedrijfsrevisor bovendien accountant mag zijn, verandert niets aan dit 

besluit. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht: 

 

 Artikel 19, tweede en derde lid, van de wet van 22 april 1999 betreffende de 

boekhoudkundige en fiscale beroepen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4875 

 
 

Arrest nr. 144/2010 
van 16 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 329bis, § 2, derde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 12 februari 2010 in zake A. R.A. tegen N.G. en C.V., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 februari 2010, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 329bis, § 2, 3e lid, B.W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat 
het de Rechtbank de mogelijkheid biedt de erkenning te weigeren als ze kennelijk strijdig is 
met de belangen van het kind als het verzoek een kind betreft dat op het tijdstip van de 
indiening van het verzoek een jaar of ouder is, terwijl voor het verzoek dat wordt ingeleid 
binnen het jaar na de geboorte slechts een controle kan gebeuren naar de biologische 
werkelijkheid ? ». 
 
 
 N.G. en de Ministerraad hebben ieder een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. S. Heyndrickx, advocaat bij de balie te Gent, loco Mr. A. De Zutter, advocaat bij de 
balie te Brugge, voor N.G.; 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De verwerende partij, N.G., is op 1 november 2007 moeder geworden van een zoon S.G. 

 Bij dagvaarding van 5 augustus 2008 dient A. R.A. een vordering in om als vader te worden erkend. N.G. 
acht die erkenning in strijd met de belangen van het kind en wenst zich ertegen te verzetten. Zij haalt hiertoe aan 
dat A. R.A. agressief is, een drank- en drugsprobleem heeft en N.G. tijdens haar zwangerschap heeft verkracht, 
waarvoor hij tevens strafrechtelijk werd veroordeeld. Bij tussenvonnis wordt de vordering tot erkenning van 
A. R.A. ontvankelijk verklaard en wordt een deskundigenonderzoek bevolen. N.G. weigerde deel te nemen aan 
dat deskundigenonderzoek, waardoor de Rechtbank van eerste aanleg heeft geoordeeld dat het bewijs niet 
geleverd is dat A. R.A. niet de vader zou zijn. 
 
 De verwijzende rechter merkt op dat de dagvaarding werd betekend vóór S.G. de leeftijd van één jaar 
bereikt heeft en dat het niet bewezen is dat A. R.A. niet de biologische vader is van het kind. N.G. merkt 
evenwel op dat artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
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schendt, omdat de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt de vordering tot erkenning enkel zou kunnen 
afwijzen om reden dat die erkenning in strijd zou zijn met de belangen van het kind wanneer het desbetreffende 
kind de leeftijd van één jaar reeds heeft bereikt. 
 
 De Rechtbank van eerste aanleg stelt daarop bovenvermelde vraag aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De verwerende partij voor de verwijzende rechter meent dat uit de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof (arrest nr. 66/2003) dient te worden afgeleid dat het belang van het kind steeds dient te primeren. Evenwel, 
overeenkomstig artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter, wanneer de aanvraag 
tot erkenning is ingediend binnen de termijn van een jaar na de geboorte van het kind enkel rekening houden met 
de biologische werkelijkheid. De verwerende partij voor de verwijzende rechter voert aan dat die termijn zou 
moeten worden afgeschaft zodat de rechter ook rekening kan houden met het belang van het kind, wanneer de 
aanvraag is ingediend in zijn eerste levensjaar. 
 
 Het belang van het kind is een fundamenteel criterium (artikel 7 van het Verdrag inzake de rechten van het 
kind - artikel 22 van de Grondwet). Bij een erkenning moet, enerzijds, prioriteit worden gegeven aan de 
vaststelling of het al dan niet de biologische vader betreft, maar, anderzijds, dient ook ervoor te worden gezorgd 
dat de erkenning niet kan plaatsvinden wanneer die kennelijk strijdig is met het belang van het kind. 
 
 De verwerende partij voor de verwijzende rechter merkt tevens op dat ook de Raad van State zich in zijn 
advies heeft afgevraagd of het onderscheid dat wordt gemaakt met betrekking tot het in aanmerking nemen van 
de belangen van het kind, naargelang het al dan niet de leeftijd van één jaar heeft bereikt, wel bestaanbaar is met 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De deugdelijkheid van dat criterium zou moeten worden aangetoond ten 
aanzien van het gelijkheidsbeginsel zoals dat wordt toegepast in de rechtspraak van het Hof. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad merkt op dat het Hof het leeftijdscriterium in het arrest nr. 66/2003 heeft afgekeurd 
wegens gebrek aan pertinentie. Dienvolgens gedraagt de Ministerraad zich naar de wijsheid van het Hof. 
 
 A.2.2.  Evenwel meent de Ministerraad dat niets de wetgever verplicht de beoordeling van het belang van 
het kind volledig aan de rechter toe te vertrouwen. De wetgever mag zelf oordelen of een welbepaalde situatie al 
dan niet strookt met het belang van het kind. 
 
 In artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft de wetgever geoordeeld dat tevens 
rekening dient te worden gehouden met de biologische werkelijkheid en dat aan die werkelijkheid, in beperkte 
mate, voorrang moet worden gegeven. Bijgevolg heeft de wetgever voorzien in een wettelijk vermoeden van niet 
kennelijke tegenstrijdigheid met de belangen van het kind indien de vordering tot erkenning spoedig is 
ingediend. 
 
 A.2.3.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de hervorming van het erkenningsrecht en het 
afstammingsrecht het voorwerp heeft uitgemaakt van uitgebreide discussies. 
 
 In tegenstelling tot de situatie in het arrest nr. 66/2003 worden de belangen van het kind niet zonder meer 
buiten beschouwing gelaten. De wetgever heeft oog gehad voor die belangen en heeft geoordeeld dat een 
verzoek tot erkenning dat ingediend wordt binnen het jaar na de geboorte van het kind geacht wordt te stroken 
met de belangen van het kind. 
 
 Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt tevens dat het doel van de wetgever tweeledig was. 
Enerzijds, diende een einde te worden gemaakt aan een aantal door het Hof vastgestelde discriminaties en, 
anderzijds, diende een evenwicht te worden gevonden tussen de biologische werkelijkheid en het belang van het 
kind. 
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 A.2.4.  Subsidiair merkt de Ministerraad op dat de gevolgen van het verschil in behandeling minder groot 
zijn dan initieel zou kunnen worden gedacht. Indien het verzoek tot erkenning is ingediend na de eerste 
verjaardag van het kind beschikt de rechter slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid; de rechtbank kan 
de erkenning slechts weigeren indien die kennelijk in strijd is met de belangen van het kind. Daarnaast heeft de 
erkenning niet automatisch tot gevolg dat de naam van het kind zal worden gewijzigd en belet de erkenning niet 
dat de erkenner ieder ouderlijk gezag kan worden ontzegd. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 329bis, § 2, derde 

lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat van toepassing is op erkenningen buiten het huwelijk, de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat het de rechtbank verplicht enkel 

rekening te houden met de biologische werkelijkheid en haar niet de mogelijkheid biedt de 

erkenning te weigeren op grond van kennelijke strijdigheid met de belangen van het kind, als 

het verzoek tot erkenning een kind betreft dat op het tijdstip van de indiening van het 

erkenningsverzoek de leeftijd van één jaar nog niet heeft bereikt, terwijl die mogelijkheid wel 

bestaat wanneer het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt. 

 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 329bis, § 2, derde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek. Artikel 329bis, § 2, bepaalt : 

 

 « Indien het kind minderjarig en niet ontvoogd is, is de erkenning alleen ontvankelijk 
mits de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of, indien de erkenning voor de 
geboorte van het kind gebeurt, de moeder, vooraf daarin toestemt. 
 
 Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle 
leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Deze toestemming is niet vereist indien het kind 
onbekwaam is verklaard of zich in een staat van verlengde minderjarigheid bevindt, dan wel 
indien de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed 
proces-verbaal, oordeelt dat het kind geen onderscheidingsvermogen heeft. 
 
 Bij gebreke van die toestemmingen dagvaardt degene die het kind wil erkennen de 
personen wier toestemming vereist is voor de rechtbank. De partijen worden in raadkamer 
gehoord. De rechtbank poogt ze te verzoenen. Indien de rechtbank de partijen tot verzoening 
brengt, ontvangt zij de nodige toestemmingen. Bij gebreke van verzoening wordt het verzoek 
verworpen als vaststaat dat de verzoeker niet de biologische vader of moeder is. Als het 
verzoek een kind betreft dat op het tijdstip van de indiening van het verzoek een jaar of ouder 
is, kan de rechtbank bovendien de erkenning weigeren als ze kennelijk strijdig is met de 
belangen van het kind. 
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 Indien tegen degene die het kind wil erkennen een strafvordering is ingesteld wegens een 
in artikel 375 van het Strafwetboek bedoeld feit dat gepleegd is op de persoon van de moeder 
tijdens de wettelijke periode van verwekking, kan de erkenning niet plaatsvinden en wordt de 
in het vierde lid bedoelde termijn van één jaar opgeschort tot de beslissing over de 
strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan. Als degene die het kind wil erkennen op 
grond daarvan schuldig wordt verklaard, kan de erkenning niet plaatsvinden en wordt het 
verzoek om toestemming tot erkenning verworpen ». 
 

 B.3.1.  Artikel 3.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind 
de eerste overweging ». 
 

 Artikel 22bis van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en 
seksuele integriteit. 
 
 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met 
die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 
onderscheidingsvermogen. 
 
 Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 
 
 Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 
kind ». 
 

 B.3.2.  De voormelde bepalingen leggen de verplichting op om rekening te houden met 

de belangen van het kind in de procedures die op het kind betrekking hebben. 

 

 B.4.  Blijkens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging 

van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 

afstamming en de gevolgen ervan was het de bedoeling van de wetgever rekening te houden 

met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, te weten de arresten nrs. 112/2002 en 

66/2003. Daarom werd voorgesteld : 
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 « […] de opportuniteitscontrole door de rechter te laten afhangen van de leeftijd van het 
kind en de laattijdigheid van de erkenning : 
 
 -  […] 
 
 -  als de aanvraag tot erkenning wordt ingeleid tijdens het jaar van de kennisneming van 
de geboorte (vooraf bepaalde termijn), zal de enige controle slaan op de biologische 
werkelijkheid (men benadert aldus het gevolg dat aan het vermoeden van vaderschap van de 
echtgenoot wordt gegeven) : de erkenning zal alleen maar worden geweigerd als wordt 
bewezen dat de kandidaat voor erkenning niet de echte biologische vader is; 
 
 -  als de aanvraag tot erkenning meer dan een jaar na het jaar van de kennisneming van de 
geboorte wordt ingeleid, en de weigering uitgaat van de ouder van wie de afstamming al 
vaststaat of uitgaat van een minderjarig niet ontvoogd kind dat de volle leeftijd van 12 jaar 
heeft bereikt, zal de rechtbank bij haar uitspraak rekening houden met het belang van het kind 
en dus beschikken over appreciatiebevoegdheid inzake de opportuniteit; voor de toepassing 
van het vigerende artikel 319, § 3, […] werd er al op gewezen dat de opportuniteitscontrole 
door de rechtbank marginaal moest zijn (alleen als wordt aangetoond dat de kandidaat voor 
erkenning - ongeacht of het om de vader of de moeder gaat - een ernstig gevaar voor het kind 
betekent, zal de rechtbank de erkenning kunnen weigeren : voorrang moet gaan naar de 
vaststelling van de afstammingsband) » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0597/001, 
pp. 9-10). 
 

 B.5.  Zoals het Hof reeds in zijn arrest nr. 66/2003 van 14 mei 2003 heeft opgemerkt, 

kunnen er gevallen bestaan waarin het juridisch vastleggen van de afstamming van een kind 

van vaderszijde voor dat kind nadelig is. Ook al kan men doorgaans ervan uitgaan dat het in 

het belang van een kind is dat zijn afstamming van beide zijden wordt vastgesteld, toch kan 

men niet onomstotelijk volhouden dat dit altijd het geval is. 

 

 B.6.  Ook al is de leeftijd van één jaar een objectief criterium, toch kan hij niet als 

pertinent worden beschouwd ten aanzien van de in het geding zijnde maatregel. Niets kan 

verantwoorden dat de rechter bij wie een verzoek tot erkenning van vaderschap aanhangig is 

gemaakt, het belang van het kind in aanmerking neemt wanneer het kind ouder is dan één 

jaar, terwijl hij daarmee geen rekening zou kunnen houden wanneer het kind jonger is dan één 

jaar. 

 

 Die maatregel, doordat hij tot gevolg heeft dat nooit rekening wordt gehouden met het 

belang van een kind dat jonger is dan één jaar bij het vaststellen van zijn afstamming van 

vaderszijde via een erkenning, doet bovendien op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten 

van de betrokken kinderen. 
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 De in het geding zijnde maatregel heeft immers tot gevolg dat de rechter de vordering tot 

erkenning nooit kan afwijzen indien de aanvraag is ingediend alvorens het te erkennen kind 

de leeftijd van één jaar heeft bereikt en indien vaststaat dat de erkenner de biologische vader 

is van het kind. 

 

 B.7.  Het ontbreken van iedere rechterlijke controlemogelijkheid op het belang van het 

minderjarige, niet-ontvoogde kind bij het vaststellen van de afstamming van vaderszijde via 

erkenning in de hypothese bedoeld in artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk 

Wetboek, is onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 329bis, § 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, in zoverre het de rechter bij wie een vordering tot erkenning aanhangig is 

gemaakt, gedurende het eerste levensjaar van het te erkennen minderjarige niet-ontvoogde 

kind, door een man die de biologische vader is, niet ertoe in staat stelt controle uit te oefenen 

op het belang van het kind bij het vaststellen van die afstamming. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4883 

 
 

Arrest nr. 145/2010 
van 16 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 9, 58 en 59 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, gesteld door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en rechter E. De Groot, waarnemend voorzitter, 

de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke en J. Spreutels, en, overeenkomstig artikel 60bis 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter 

M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus 

voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij beschikking van 23 februari 2010 in zake de Belgische Staat tegen C. C.N., waarvan 
de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 februari 2010, heeft de voorzitter van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, zitting houdende in kort geding, de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 9, 58 en 59 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
de artikelen 10, 11, 24 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 
artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 14 van hetzelfde Verdrag, en/of artikel 13, 
§ 2, c, van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake economische, sociale en 
culturele rechten, in die zin geïnterpreteerd dat de vreemdeling die een studentenvisum 
aanvraagt al dan niet over een subjectief recht op de uitreiking ervan beschikt naargelang hij 
al dan niet is ingeschreven in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde 
onderwijsinstelling, waarbij aldus die vreemdeling zonder objectieve, redelijke of evenredige 
verantwoording op verschillende wijze wordt behandeld ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  C. C.N.; 
 
 -  de Franse Gemeenschapsregering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. D. Andrien, advocaat bij de balie te Luik, voor C. C.N.; 
 
 .  Mr. A. Dewulf loco Mr. M. Nihoul, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Franse 
Gemeenschapsregering; 
 
 .  Mr. P. Lejeune en Mr. C. Piront loco Mr. D. Matray, advocaten bij de balie te Luik, 
voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en E. De Groot verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 



 3

 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 C. C.N. werd door de verwijzende rechter een studentenvisum verleend dat de Belgische Staat geweigerd 
had hem te verlenen om reden, enerzijds, dat hij geen enkele motivatiebrief overlegde waarin hij verantwoordde 
dat hij zijn lopende studie opgaf om een opleiding aan te vatten in een nieuwe richting in België die niet past in 
het verlengde van de vorige en waarvan het niveau een achteruitgang betekent ten opzichte van de studie die hij 
in zijn land van herkomst had gevolgd en, anderzijds, dat hij niet doet blijken van het belang om die opleiding in 
België te volgen, waarbij hij de specificiteit ervan aantoont, terwijl identieke cursussen op alle onderwijsniveaus 
in zijn land van herkomst worden georganiseerd, in zowel openbare als private onderwijsinstellingen. 
 
 De Staat heeft derdenverzet aangetekend tegen de beslissing van de verwijzende rechter, die de debatten 
heeft heropend teneinde, met name, de bestaanbaarheid te onderzoeken van de artikelen 58 en 59 van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen met de artikelen 10, 11, 24 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 
verdragsrechtelijke bepalingen die door de verweerder op derdenverzet werden aangevoerd, waarbij deze laatste 
wenste dat bij het Hof een prejudiciële vraag aanhangig zou worden gemaakt met betrekking tot een verschil in 
behandeling tussen onderwijsinstellingen en tussen vreemdelingen naargelang de instellingen al dan niet door de 
overheid worden erkend, georganiseerd of gesubsidieerd : enkel in het eerste geval kan het in artikel 59 beoogde 
attest worden uitgereikt dat het mogelijk maakt de in artikel 58 beoogde verblijfsmachtiging te verlenen. 
 
 De verwijzende rechter stelt vast dat de Staat, in afwijking van de voormelde artikelen 58 en 59, vroeger 
bepaalde onderwijsinstellingen die door de overheid niet werden gesubsidieerd, erkend of georganiseerd, 
« erkende » en aan de buitenlandse studenten die er studeerden, dezelfde rechten toekende als aan de studenten 
van de door de overheid gesubsidieerde, erkende of georganiseerde instellingen. In een arrest van 30 oktober 
1995 (nr. 56.106) was de Raad van State van oordeel dat zonder die afwijking, die bepalingen discriminerend 
zouden zijn. De verwijzende rechter stelt vast dat dat corrigerende mechanisme is verdwenen en dat de 
buitenlandse studenten die zich weliswaar kunnen inschrijven in instellingen die door de overheid niet worden 
erkend noch gesubsidieerd noch georganiseerd, zich enkel kunnen beroepen op artikel 9 van de wet van 
15 december 1980; wat de verblijfsmachtiging betreft, zijn zij dus onderworpen aan de discretionaire 
bevoegdheid van de Staat (wat niet het geval is wanneer het gaat om een andere onderwijsinstelling), die, zoals 
te dezen, dan eisen stelt die niet voorkomen in de wet van 1980 en niet worden opgelegd aan de andere 
studenten. Het risico dat er « valse » scholen ontstaan lijkt echter die discriminatie niet klaarblijkelijk te 
verantwoorden. 
 
 De verwijzende rechter stelt bijgevolg de hierboven weergegeven prejudiciële vraag aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat de bevoegdheid van het Hof betreft 
 
 A.1.  De Franse Gemeenschapsregering doet opmerken dat het Hof bevoegd is om uitspraak te doen over 
de schending van grondrechten gewaarborgd door internationale normen die België binden, wanneer die 
schending wordt aangevoerd in combinatie met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien de schending 
van een grondrecht ipso facto de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie vormt. 
 
 
 Wat de in het geding zijnde bepalingen betreft 
 
 A.2.1.  De Ministerraad betoogt dat het aangeklaagde verschil in behandeling voortkomt uit een verkeerde 
lezing van de artikelen 58 en 59 van de in het geding zijnde wet omdat de vreemdeling die een studentenvisum 
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aanvraagt, niet beschikt over een subjectief recht op verblijf wanneer hij is ingeschreven in een door de overheid 
georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling. Dat standpunt, zo geeft hij aan in zijn memorie 
van antwoord, werd bevestigd in een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 26 mei 2010. Het komt immers 
de Dienst Vreemdelingenzaken toe om in elk concreet geval te beoordelen of er is voldaan aan de voorwaarden 
die noodzakelijk zijn voor de toepassing van artikel 58 van de voormelde wet. Het gaat om een 
beoordelingsbevoegdheid van het discretionaire type die met name slaat op de wil van de aanvrager om in België 
te studeren, aan wie een verblijfsrecht kan worden geweigerd omdat hij zich bevindt in een van de gevallen 
bepaald in artikel 3 van die wet; aangezien die bepaling de overheid een ruime beoordelingsbevoegdheid 
verleent, is de bevoegdheid van die laatste niet volledig gebonden en de vreemdeling die zich bevindt in de 
situatie van de verweerder op derdenverzet voor de verwijzende rechter, beschikt dus niet over een subjectief 
recht op de afgifte van een verblijfstitel. 
 
 A.2.2.  De Franse Gemeenschapsregering is van oordeel dat, zonder dat het nodig is te weten of artikel 58 
van de wet van 15 december 1980 al dan niet een « subjectief recht » op de afgifte van een verblijfstitel verleent 
aan de buitenlandse studenten die zijn ingeschreven in een door de overheid georganiseerde, gesubsidieerde of 
erkende onderwijsinstelling, dient te worden vastgesteld dat de buitenlandse studenten die niet zijn ingeschreven 
in die instellingen, niet het voordeel genieten van de maatregel waarin is voorzien in artikel 58 en dus in dat 
verband verschillend worden behandeld. Wanneer een aanvrager zich beroept op een situatie van student om een 
verblijfsmachtiging te verkrijgen zonder dat hij zich bevindt in de voorwaarden bepaald in artikel 58, beschikt de 
overheid immers over een volledige beoordelingsbevoegdheid, wat niet het geval is wanneer de student zich 
bevindt in de voorwaarden beoogd in die bepaling. 
 
 
 Wat de vergelijkbaarheid betreft 
 
 A.3.  De Ministerraad betoogt dat de in het geding zijnde categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn. 
De wetgever heeft ervoor gekozen - en kon ervoor kiezen - de verblijfsmachtigingen die betrekking hebben op 
de buitenlandse studenten die niet zijn ingeschreven in een door de overheid georganiseerde, erkende of 
gesubsidieerde onderwijsinstelling, te onderwerpen aan een bijzondere behandeling. Die keuze van de wetgever 
concretiseert een van de doelstellingen van de wet van 15 december 1980, die erin bestaat de misbruiken te 
bestrijden en hem ertoe brengt de mogelijkheid van de afgifte van attesten conform artikel 59 van de wet van 
15 december 1980, voor te behouden aan de instellingen waarvan hij een bepaald aantal waarborgen kon 
verwachten en waarin hij een bepaalde controle kon behouden. De studenten die er zich inschrijven, vallen onder 
de regeling waarin is voorzien in artikel 58 van de wet van 15 december 1980, terwijl de anderen vallen onder de 
algemene regeling waarin is voorzien in artikel 9 van de wet van 15 december 1980. 
 
 
 Ten gronde 
 
 A.4.  C. C.N. brengt de feiten van de zaak in herinnering. Hij zet uiteen dat artikel 58 van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen een subjectief recht verleent aan de vreemdeling die zich inschrijft in een door de overheid 
erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling en die de vereiste documenten overlegt, aangezien de 
verblijfsmachtiging moet worden toegekend als gevolg van de werking van de wet en de overheid over een 
gebonden bevoegdheid beschikt. De Staat heeft zich daarentegen een beoordelingsbevoegdheid willen 
voorbehouden voor de buitenlandse studenten die zich inschrijven in een andere onderwijsinstelling, door op hen 
de regeling van artikel 9 van de voormelde wet toe te passen. Er dient rekening te worden gehouden met de 
artikelen 10, 11, 24, §§ 1 en 4, van de Grondwet, artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, dat het recht op onderwijs waarborgt, artikel 14 van dat Verdrag en 
artikel 13.2, c, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. De praktijk die 
wordt gevolgd met betrekking tot de studenten die zich inschrijven in een onderwijsinstelling die door de 
overheid noch gesubsidieerd, noch erkend wordt, vindt geen grondslag in de wet en kan hooguit steunen op de 
zeer algemene bepaling van artikel 9. Rekening houdend met die praktijk, kunnen die instellingen geen studenten 
opvangen die niet het voordeel van een andere verblijfstitel zouden genieten in België en die studenten wordt het 
recht ontzegd om die instellingen te bezoeken. Bij gebrek aan overwegingen die specifiek zijn aan de instelling 
in kwestie, ziet men niet in welke eigen karakteristiek van de inrichtende macht de verschillende behandeling 
zou verantwoorden, noch in hoeverre die behandeling aangepast zou zijn. Het verschil in behandeling tussen 
studenten, dat berust op de nationale afkomst, is in strijd met de Grondwet, het Verdrag, het Eerste Aanvullend 
Protocol erbij en het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. 
 



 5

 A.5.1.  De Ministerraad betoogt dat het onderscheid verantwoord is en op objectieve criteria berust. Het is 
gegrond op de zorg om bepaalde misbruiken te bestrijden, zoals dat van de « pseudostudenten », en daartoe werd 
bij de wet een regeling ingesteld waardoor aan de studenten die zijn ingeschreven in de door de overheid 
georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen, de machtiging kan worden verleend om langer 
dan drie maanden in België te verblijven wanneer zij de voorwaarden vervullen die zijn opgelegd bij artikel 58 
van de voormelde wet - zoals het overleggen van een door een van die instellingen uitgereikt attest - en zij zich 
niet bevinden in een van de in artikel 3 van die wet opgesomde gevallen. 
 
 De andere buitenlandse studenten van hun kant vallen onder het algemene toepassingsgebied van artikel 9 
van de voormelde wet. Zij kunnen dus eveneens worden gemachtigd in België te verblijven om er te studeren, 
met toepassing van de artikelen 9 en 13 van de wet van 15 december 1980, op basis waarvan de minister en zijn 
gemachtigde beschikken over een ruimere beoordelingsbevoegdheid dan die waarover zij beschikken in het 
kader van het voormelde artikel 58. In tegenstelling met wat de tegenpartij aangeeft, wordt de studenten niet het 
recht ontzegd om de lessen bij te wonen die worden gegeven door de instellingen die niet door de overheid 
worden georganiseerd, erkend of gesubsidieerd, en die instellingen kunnen die studenten opvangen. 
 
 Het door de wetgever gemaakte onderscheid berust op objectieve criteria en wordt verantwoord door de 
doelstelling van de wetgever, die erin bestaat elk misbruik te vermijden, rekening houdend met het feit dat de 
Staat een zekere controle uitoefent op de onderwijsinstellingen die door de overheid worden georganiseerd, 
erkend of gesubsidieerd, en niet op de andere. Anders redeneren zou erop neerkomen dat men om het even welke 
groep personen, die zich bijvoorbeeld organiseren in de vorm van een vzw, zou toelaten om buitenlandse 
studenten te laten komen zonder waarborg inzake het onderwijs dat hun zou kunnen worden verstrekt of inzake 
de voorwaarden waaronder die studenten zouden worden behandeld. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad betoogt dat met de in het geding zijnde bepalingen het verband van evenredigheid 
in acht wordt genomen vermits de buitenlandse student die zich inschrijft in een privé-instelling steeds kan 
worden gemachtigd om, met toepassing van de artikelen 9 en 13 van de wet van 15 december 1980, in ons land 
te verblijven om er te studeren zodat elke onderwijsinstelling buitenlandse studenten kan opvangen. Wanneer zij 
de gegrondheid van hun aanvraag en van hun voorgenomen studie in België bewijzen, kunnen dezen een visum 
verkrijgen op basis van artikel 9 van de wet. Daartoe moeten zij een dossier samenstellen waarmee zij de 
coherentie van hun voorgenomen studie kunnen bewijzen, de continuïteit van hun studie met hun vorige studie 
verantwoorden in een gemotiveerde brief en de details van hun schoolprogramma alsook kopieën van al hun 
diploma’s verstrekken. 
 
 De Raad van State is in dit verband van oordeel geweest dat de diverse opgesomde formaliteiten niet zozeer 
een belemmering vormen, maar veeleer bestemd zijn om de kandidaat-student de mogelijkheid te bieden zijn 
aanvraag tot machtiging om in België te verblijven, beter voor te bereiden zonder dat het feit dat hij een of 
andere formaliteit niet vervult, leidt tot een weigering van het verblijf, vermits in heel die aangelegenheid aan de 
minister ruime beoordelingsbevoegdheid wordt gelaten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van zijn kant 
heeft reeds doen opmerken dat de schoolkeuze niet de reden was om de afgifte van een visum te weigeren; de 
keuze voor een privé-instelling belet immers de oorspronkelijke aanvrager om de gunstiger regeling van 
artikel 58 te genieten, maar belet hem niet om eventueel een verblijfsmachtiging te verkrijgen op basis van 
artikel 9 van de wet. 
 
 A.5.3.  In zijn memorie van antwoord voegt de Ministerraad daaraan toe dat artikel 7, lid 1, onder c), van de 
richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 toepassing maakt van een 
soortgelijk criterium als dat van de in het geding zijnde wet door erin te voorzien dat de Europese burger die is 
ingeschreven aan een particuliere dan wel openbare instelling die door het gastland overeenkomstig de 
wetgeving of administratieve praktijk is erkend of wordt gefinancierd, en die over voldoende middelen beschikt 
voor zichzelf en zijn familieleden en over een verzekering die de ziektekosten volledig dekt, het recht heeft 
gedurende meer dan drie maanden op het grondgebied te verblijven van een andere lidstaat dan die waarvan hij 
de nationaliteit bezit. 
 
 De prejudiciële vraag dient dus ontkennend te worden beantwoord. 
 
 A.6.1.  De Franse Gemeenschapsregering betoogt dat het in het geding zijnde verschil in behandeling 
berust op een objectief criterium, gegrond op het statuut van de onderwijsinstelling. Dat verschil houdt verband 
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met een wettig doel vermits het het voordeel van de gevolgen ervan beperkt tot enkel de buitenlandse studenten 
die zijn ingeschreven in onderwijsinstellingen die in verschillende mate door de overheid worden gecontroleerd 
naargelang zij door die overheid worden georganiseerd, gesubsidieerd of erkend, en het zodoende ertoe strekt te 
vermijden dat de wet kan worden omzeild via manoeuvres waarbij schijninstellingen die door de overheid niet 
worden gecontroleerd, zich veel geld zouden kunnen laten betalen voor inschrijvingsattesten die het mogelijk 
maken een verblijfstitel te verkrijgen. 
 
 A.6.2.  De Franse Gemeenschapsregering is van oordeel dat wanneer artikel 58 van de wet van 
15 december 1980 niet kan worden toegepast, de in het geding zijnde maatregel noch het recht op onderwijs van 
de buitenlandse studenten noch het recht om onderwijs te verstrekken, beperkt aangezien de minister toepassing 
kan maken van artikel 9 van dezelfde wet. De omzendbrief van 1 september 2005 heeft weliswaar de 
voorwaarden verduidelijkt waaronder in dat kader een machtiging zou kunnen worden afgegeven, maar die 
voorwaarden drukken de zorg uit om een geïndividualiseerd onderzoek van het dossier uit te voeren en de 
realiteit en de kwaliteit van de voorgenomen studie na te gaan, wat het mogelijk maakt de risico’s op fraude uit 
te sluiten en de student te beschermen. Zij zijn in overeenstemming met de doelstelling van de wetgever die erin 
bestaat de verblijfsmachtigingen niet te beperken tot enkel de studenten die zijn ingeschreven in de door de 
overheid georganiseerde, gesubsidieerde of erkende instellingen. Aldus is de maatregel evenredig met de 
nagestreefde doelstelling, wat de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De artikelen 9, 58 en 59 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepalen : 

 

 « Art. 9.  Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, 
moet de vreemdeling die zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe 
gemachtigd worden door de Minister of zijn gemachtigde. 
 
 Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit 
bepaalde afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de 
Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats 
van oponthoud in het buitenland ». 
 

 « Art. 58.  Wanneer de aanvraag tot het bekomen van de machtiging om langer dan drie 
maanden in het Rijk te verblijven bij een Belgische diplomatieke of consulaire post ingediend 
wordt door een vreemdeling die in België wenst te studeren in het hoger onderwijs of er een 
voorbereidend jaar tot hoger onderwijs wenst te volgen moet die machtiging toegekend 
worden indien de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, 
bedoelde gevallen en indien hij de hiernavolgende documenten overlegt : 
 
 1°  een attest afgegeven door een onderwijsinstelling overeenkomstig artikel 59; 
 
 2°  het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit; 
 
 3°  een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door een der in 
bijlage bij deze wet opgesomde ziekten of gebreken; 
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 4°  een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens 
misdaden of wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan 21 jaar. 
 
 Bij ontstentenis van een getuigschrift als bedoeld onder 3° en 4° van het eerste lid, kan de 
Minister of zijn gemachtigde niettemin, rekening houdende met de omstandigheden, de 
vreemdeling machtigen in België te verblijven om er te studeren. 
 
 De machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven kan door de 
vreemdeling in het Rijk aangevraagd worden overeenkomstig de door de Koning bepaalde 
modaliteiten in uitvoering van artikel 9, tweede lid. 
 
 Art. 59.  Al de door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen zijn bevoegd om het vereiste attest af te geven. 
 
 Dit attest bevestigt, hetzij dat de vreemdeling als regelmatige leerling of student, die 
voldoet aan de voorwaarden inzake voorafgaande studies, ingeschreven is in de 
onderwijsinstelling die het afgeeft, hetzij dat hij, in voorkomend geval, een aanvraag tot het 
verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften 
ingediend heeft, hetzij dat hij, in voorkomend geval, ingeschreven is voor de toelatingsproef. 
 
 In de twee laatste gevallen moet een nieuw attest binnen vier maanden bevestigen dat de 
vreemdeling, na het bekomen van de gelijkwaardigheid van diploma of studiegetuigschrift of 
na het slagen voor de toelatingsproef, als regelmatig leerling of student ingeschreven is in de 
onderwijsinstelling die het afgeeft. 
 
 Het attest moet betrekking hebben op een onderwijs met volledig leerplan; het mag echter 
ook betrekking hebben op een onderwijs met beperkt uurrooster wanneer de vreemdeling 
bewijst dat dit onderwijs zijn hoofdbezigheid en de voorbereiding of de aanvulling van een 
onderwijs met volledig leerplan zal uitmaken ». 
 

 B.2.1.  De voormelde artikelen 58 en 59 roepen een verschil in behandeling in het leven 

tussen buitenlandse studenten die zijn ingeschreven in een onderwijsinstelling naargelang dat 

onderwijs al dan niet door de overheid wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend : enkel 

de onderwijsinstellingen die door de overheid worden georganiseerd, gesubsidieerd of erkend, 

zijn gemachtigd om het in artikel 59 bedoelde attest van inschrijving af te geven waarvan de 

overlegging een van de vereisten is waaraan, krachtens artikel 58, de machtiging om in het 

Rijk te verblijven, is onderworpen. Bij gebreke daarvan, kan die machtiging niet worden 

verleend en is de buitenlandse student die zich inschrijft in een onderwijsinstelling die niet 

door de overheid wordt georganiseerd, noch gesubsidieerd, noch erkend, dan ook 

onderworpen aan artikel 9 en moet hij door de minister of zijn gemachtigde worden 

gemachtigd om in het Rijk te verblijven. 
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 B.2.2.  In tegenstelling met wat de Ministerraad betoogt, vormen de twee categorieën van 

studenten vergelijkbare categorieën vermits het in beide gevallen gaat om het verstrekken van 

hoger (of daarop voorbereidend) onderwijs aan buitenlandse studenten. 

 

 B.3.  De artikelen 58 en 59 van de in het geding zijnde wet verlenen een recht op verblijf 

aan de student die de voorwaarden vervult waarin zij voorzien (Parl. St., Kamer, 1977-1978, 

nr. 144/7, p. 49), aangezien de overheid in dat verband over een gebonden bevoegdheid 

beschikt, voor zover de student zich niet bevindt in een van de gevallen bedoeld in artikel 3, 

eerste lid, 5° tot 8°, van dezelfde wet, dat aan de minister een beoordelingsbevoegdheid 

verleent voor sommige van de situaties die het beoogt. Die voorwaarden komen voort uit de 

zorg van de wetgever om de risico’s op misbruik te vermijden : 

 

 « Het ontwerp wil nochtans ingaan tegen bepaalde misbruiken, zoals die van ‘ de pseudo-
studenten ’ die zich gedurende vele jaren inschrijven aan een universitaire instelling zonder 
ooit enig examen af te leggen, of nog die van de studenten van de zogezegde 
onderontwikkelde landen die, na het bekomen van hun diploma, op alle mogelijke manieren 
zich in België pogen te vestigen (art. 60) » (Parl. St., Kamer, 1974-1975, nr. 653/1, p. 47; in 
dezelfde zin, het voormelde nr. 144/7, p. 51; Senaat, 1980-1981, nr. 521/2, p. 21). 
 

 Uit het onderzoek van de parlementaire voorbereiding blijkt nog dat de wetgever zich 

gebogen heeft over bepaalde voorwaarden vastgelegd in de artikelen 58 en 59. Wat het statuut 

van de onderwijsinstellingen betreft, werd de oplossing die erin bestond de Koning ertoe te 

machtigen te bepalen welke instellingen het attest in kwestie zouden kunnen afgeven, 

verworpen ten voordele van een machtiging verleend aan alle instellingen die door de 

overheid worden georganiseerd, erkend of gesubsidieerd (Parl. St., Kamer, 1974-1975, 

nr. 653/1, p. 49, en nr. 144/7, p. 50). 

 

 Artikel 58 werd gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 28 juni 1984 « betreffende 

sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het 

Wetboek van de Belgische nationaliteit » teneinde de erkenning van het recht op een 

verblijfsvergunning te beperken tot de studenten van het hoger onderwijs in ruime zin (Parl. 

St., Kamer, 1983-1984, nr. 756/1, p. 6), aangezien het lager en het secundair onderwijs geacht 

worden « in de meeste gevallen » toegankelijk te zijn in het land van herkomst van de leerling 

(ibid., nr. 756/21, p. 48) die, wanneer hij niettemin dat onderwijs in België zou wensen te 

volgen, zou zijn onderworpen aan de regeling van artikel 9 (ibid., p. 8). 
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 Bij de bespreking van de wet van 28 juni 1984 werd op het volgende gewezen : 

 

 « Artikel 59 bepaalt […] dat alle onderwijsinstellingen, georganiseerd, erkend of 
gesubsidieerd door de Staat, bevoegd zijn om het vereiste attest af te geven. 
 
 Deze bepaling wordt echter niet strict toegepast. Een aantal privé-instellingen die niet 
beantwoorden aan de in artikel 59 vereiste criteria, verstrekken immers ook degelijk 
onderwijs dat eveneens in aanmerking kan komen. 
 
 Het door deze instellingen afgeleverde getuigschrift werd bijgevolg aanvaard en de 
machtiging tot verblijf verleend op grond van artikel 9 van de wet van 15 december 1980 » 
(Parl. St., Kamer, 1983-1984, nr. 756/21, p. 50). 
 

 B.4.  De oprichting van onderwijsinstellingen die niet door de overheid worden 

georganiseerd, noch gesubsidieerd, noch erkend, past in het kader van de onderwijsvrijheid 

gewaarborgd door artikel 24, § 1, van de Grondwet. Die bepaling impliceert voor 

privépersonen de mogelijkheid om - zonder voorafgaande toestemming en onder voorbehoud 

van de inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden - naar eigen inzicht onderwijs 

in te richten en te laten verstrekken, zowel naar de vorm als naar de inhoud, bijvoorbeeld door 

scholen op te richten die hun eigenheid vinden in bepaalde pedagogische of onderwijskundige 

opvattingen. 

 

 B.5.  De wetgever, die misbruiken wenst te vermijden, neemt een maatregel die niet 

zonder relevantie is in het licht van de doelstelling die hij nastreeft, door aan de instellingen 

van hoger (of daarop voorbereidend) onderwijs die, opgericht in het in B.4 beschreven kader, 

niet door de overheid worden georganiseerd, noch gesubsidieerd, noch erkend, en waarop 

deze bijgevolg geen enkel recht van toezicht heeft, niet dezelfde prerogatieven te verlenen als 

aan de instellingen die dat wel zijn, in het bijzonder wanneer de uitoefening van die 

prerogatieven, zoals te dezen, aan de studenten rechten kan verlenen die zij kunnen doen 

gelden ten overstaan van de overheid. 

 

 B.6.  Een dergelijke maatregel doet niet op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten 

van de betrokkenen vermits de betrokken studenten kunnen worden gemachtigd in België te 

verblijven op basis van artikel 9 van de wet van 15 december 1980. Die bepaling verbiedt de 

minister of zijn gemachtigde niet om te onderzoeken of de inschrijving in een 

onderwijsinstelling die door de overheid niet wordt georganiseerd, noch gesubsidieerd, noch 

erkend, de toekenning verantwoordt van een machtiging tot verblijf, onder voorbehoud, voor 
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de bevoegde overheid, van de verplichting om haar beslissing te motiveren (Parl. St., Senaat, 

1980-1981, nr. 521/2, p. 23). 

 

 B.7.  De lezing van de artikelen 10, 11, 24 en 191 van de Grondwet, in samenhang 

gelezen met de in de vraag vermelde verdragsrechtelijke bepalingen, leidt niet tot een andere 

conclusie. 

 

 B.8.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 9, 58 en 59 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schenden niet 

de artikelen 10, 11, 24 en 191 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 

artikel 2 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, met artikel 14 van datzelfde Verdrag, en met artikel 13.2, c, van het Internationaal 

Verdrag van 19 december 1966 inzake economische, sociale en culturele rechten in zoverre ze 

het de buitenlandse student niet mogelijk maken zich te beroepen op zijn inschrijving in een 

onderwijsinstelling die niet door de overheid wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend, 

om zich op die grond een machtiging tot verblijf te laten toekennen teneinde zijn hogere 

studie in België te voleindigen. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 december 2010. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4892 

 
 

Arrest nr. 146/2010 
van 16 december 2010 

 
 

A R R E S T 

__________ 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van de wet van 14 juni 2004 « tot 

wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen », gesteld door het 

Hof van Beroep te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en rechter E. De Groot, waarnemend voorzitter, 

de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke en P. Nihoul, en, overeenkomstig 

artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus 

voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van 

emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 4 maart 2010 in zake Filippo Virone tegen Mr. Béatrice Versie, handelend 
in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van de bvba « Café Services », 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 maart 2010, heeft het Hof 
van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt de wet van 14 juni 2004 [tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het 
Wetboek van vennootschappen], in het bijzonder artikel 4 ervan, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, doordat zij een discriminatie teweegbrengt tussen de vennoten van besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naargelang deze gewone of eenhoofdige 
vennootschappen zijn, door aan de enige vennoot als sanctie voor de ontstentenis van 
verhoogde volstorting van het maatschappelijk kapitaal ten belope van 12 400 euro op te 
leggen dat hij wordt geacht persoonlijk borg te staan voor alle verbintenissen van de 
vennootschap, terwijl de zaakvoerders van datzelfde type van vennootschappen, op grond van 
artikel 265 van het Wetboek van vennootschappen, enkel aansprakelijk kunnen worden 
gesteld wegens een grove bestuursfout indien de relatief hoge drempelwaarden inzake omzet 
(gemiddeld 620 000 euro over de laatste drie jaar) en balanstotaal (375 000 euro) worden 
bereikt ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Filippo Virone, wonende te 4100 Seraing, rue de la Boverie 593/1; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 27 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Mulkay, advocaat bij de balie te Luik, voor Filippo Virone; 
 
 .  Mr. V. Vander Geeten loco Mr. F. Gosselin, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers R. Henneuse en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 In het kader van de vereffening van de eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(ebvba) die hij op 13 augustus 2001 oprichtte, wordt Filippo Virone vervolgd in de hoedanigheid van 
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persoonlijke borg voor alle verbintenissen van de vennootschap waarvan hij de enige vennoot is, om reden dat 
het volgestorte kapitaal van de ebvba minder bedraagt dan 12 400 euro, met schending van artikel 4 van de wet 
van 14 juni 2004. 
 
 Filippo Virone erkent dat hij artikel 4 van de wet van 14 juni 2004, dat het minimumbedrag van het vol te 
storten maatschappelijk kapitaal voor de ebvba’s van 6 200 euro op 12 400 euro brengt, niet in acht heeft 
genomen tegen uiterlijk 5 augustus 2005. Hij betwist niettemin de grondwettigheid van de sanctie waarin die 
bepaling voorziet, en klaagt een mogelijke discriminatie aan tussen de vennoten van besloten vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid, naargelang deze gewone of eenhoofdige vennootschappen zijn. 
 
 De verwijzende rechter heeft derhalve beslist aan het Hof de bovenvermelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De appellant voor de verwijzende rechter herinnert eraan dat de afdeling wetgeving van de Raad 
van State, die zich wegens de aangevoerde dringende noodzakelijkheid op beperkte wijze diende uit te spreken, 
heeft geoordeeld dat het bestaan van een redelijk verband van evenredigheid tussen de gebruikte middelen en het 
nagestreefde doel in de memorie van toelichting zou moeten worden aangetoond. 
 
 Het valt echter te betwijfelen of dat type van maatregel werkelijk doeltreffend is voor de daadwerkelijke 
inning van de belastingen omdat het doel van de auteur van het ontwerp erin bestaat, enerzijds, de overgang, naar 
een vennootschap, van een groot aantal vrije beroepen te verhinderen, die hoofdzakelijk - zo niet uitsluitend - 
wordt voltrokken om het verlaagde belastingtarief voor hun inkomsten te kunnen genieten en, anderzijds, door 
het minimale volgestorte kapitaal te verhogen, in dezelfde mate het gemeenschappelijke onderpand van de 
schuldeisers te verhogen, waarop ze hun vorderingen kunnen doen gelden indien de schuldenaar in gebreke 
blijft. 
 
 A.1.2.  Bepaalde auteurs hebben overigens zware kritiek geuit op het doel van die bepaling. 
 
 Zo is benadrukt dat het opleggen van een verhoging van het vol te storten kapitaal zonder het bedrag van 
het minimumkapitaal te wijzigen, in geen enkel opzicht het gemeenschappelijke onderpand van de schuldeisers 
verhoogt. 
 
 Bovendien gaan de onwettige handelingen die moeten worden voorkomen, uit van de zaakvoerder, en niet 
van de vennoot : zelfs in een eenhoofdige vennootschap vallen die twee hoedanigheden niet noodzakelijk samen 
en is de enige vennoot de enige die wordt bestraft voor het niet-volstorten van het kapitaal, vermits de 
zaakvoerder slechts voor kennelijk grove fouten inzake beheer aansprakelijk kan worden verklaard, onder de 
voorwaarden bepaald bij artikel 265 van het Wetboek van vennootschappen. 
 
 De sanctie is ten slotte volkomen onevenredig vermits de enige vennoot, bij niet-volstorting van het extra 
bedrag van 6.200 euro, aansprakelijk zou zijn zonder beperking van het bedrag, zelfs indien er geen sprake is van 
frauduleuze praktijken. 
 
 De verhoging van het vol te storten kapitaal zou dus een discriminerende maatregel zijn die strijdig is met 
de Grondwet en met het gemeenschapsrecht doordat hij natuurlijke personen beoogt die de enige vennoot van 
één enkele vennootschap zijn. 
 
 A.1.3.  De fiscale wetgever heeft zich overigens zelf rekenschap gegeven van de ondoeltreffendheid van die 
maatregel voor het bestrijden van fiscale fraude omdat hij vervolgens de minimale bezoldigingsbedragen die aan 
een bedrijfsleider moeten worden gestort om de verlaagde tarieven van de vennootschapsbelasting te genieten, 
geleidelijk heeft verhoogd. 
 
 A.2.1.  De Ministerraad is van mening dat de situatie van de vennoten van de gewone of eenhoofdige 
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid niet vergelijkbaar is. 
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 In tegenstelling tot de vennoten die in een gewone bvba verenigd zijn, beschikt de enige vennoot van een 
ebvba immers als enige over de bevoegdheden die zijn toegewezen aan de algemene vergadering van de 
vennootschap en kan hij, eveneens als enige, de leiding ervan op zich nemen. Het Wetboek van vennootschappen 
maakt aldus een onderscheid tussen de vennoten van een gewone bvba en de enige vennoot van een ebvba omdat 
het bedrag van het kapitaal dat moet worden volgestort, verschilt – 6 200 euro voor een bvba en 12 400 euro 
voor een ebvba -, vermits de waarborg die door een enige vennoot aan derden en meer bepaald aan de 
belastingadministratie wordt geboden, objectief verschilt van die welke de vennoten van een gewone bvba 
kunnen bieden. 
 
 De gedifferentieerde behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de aanwezigheid van één 
enkele vennoot die als enige in hoofdzaak de werking van de ebvba controleert doordat die vennootschap niet het 
voorwerp uitmaakt van een interne, noch van een externe controle. Wanneer een vennootschap slechts één 
vennoot telt, is deze de enige die de financiële middelen kan leveren waarop hij tijdens het bestaan van de 
vennootschap een beroep zal moeten doen, en is het dus enkel op hem dat de financiële waarborgen rusten, onder 
andere bij een faillissement. 
 
 A.2.2.  Uit de memorie van toelichting van de wet van 14 juni 2004 blijkt overigens dat de verhoging van 
het vol te storten maatschappelijk kapitaal voor een ebvba, binnen de doelstellingen kaderde van de strijd tegen 
fiscale fraude, een betere inning van de belastingen, maar eveneens het voorkomen van faillissementen. 
 
 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft overigens de rechtmatigheid van de nagestreefde 
doelstellingen, alsook het gekozen objectief criterium bevestigd, maar heeft de auteurs van het ontwerp 
eenvoudigweg verzocht het redelijk verband van evenredigheid aan te tonen, wat gebeurd is in de memorie van 
toelichting. 
 
 Zo werd onderstreept dat die maatregel, ook al maakt hij het gebruik van die vennootschapsvorm 
moeilijker, de personen die echt een handelsactiviteit via een ebvba wensen uit te oefenen, niet bovenmatig 
benadeelt omdat het vol te storten bedrag niet bijzonder hoog is in het licht van de economische behoeften van 
zulk een vennootschap. 
 
 De aard van de sanctie is aldus nauw verbonden met het hogere financiële risico dat de ontstentenis van een 
minimale volstorting van het geplaatste kapitaal in het geval van een ebvba inhoudt, en de evenredigheid ervan 
kan redelijk worden verantwoord door de toegenomen responsabilisering van de ondernemers die ervoor kiezen 
om alleen een ebvba op te richten en die alleen de gevolgen ervan moeten dragen wat het vereiste kapitaal en de 
aan derden geboden waarborgen betreft. 
 
 Ten slotte is de in het geding zijnde maatregel verantwoord door de wil om het fenomeen van de 
faillissementen van ondergekapitaliseerde vennootschappen, en de negatieve gevolgen ervan voor de hele 
economie, in te dijken. 
 
 A.2.3.  De sanctie is rechtstreeks ingegeven door de regels die in het algemeen van toepassing zijn in het 
kader van de wetgeving op de handelsvennootschappen, teneinde de betrokkenen ertoe aan te zetten zich binnen 
een termijn van één jaar aan de wetgeving te conformeren. Die sanctie is overigens « een afdruk van de reeds 
bestaande regeling van artikel 213, § 2, […] die geldt voor de vereniging van alle aandelen van een ebvba in de 
handen van één enkele rechtspersoon ». 
 
 Bovendien zijn de vennoten-oprichters van een bvba, in geval van faillissement, hoofdelijk gehouden 
jegens de belanghebbenden, niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, voor de verbintenissen van de 
vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, overeenkomstig artikel 229, 5°, van het Wetboek van 
vennootschappen. 
 
 Ten slotte blijft de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in feite of in rechte, beoogd in artikel 265 van het 
Wetboek van vennootschappen, van toepassing op alle, zowel gewone als eenhoofdige bvba’s wanneer de 
grenswaarden inzake omzet en balanstotaal worden bereikt. De zaakvoerders van een bvba die deze bedragen 
bereikt, kunnen dus al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de 
schulden van de vennootschap ten belope van het tekort, indien zij een kennelijk grove fout hebben begaan die 
heeft bijgedragen tot het faillissement. 
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 De enige vennoot van een ebvba, die over het algemeen de enige zaakvoerder ervan is, wordt geacht 
hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap totdat het kapitaal daadwerkelijk ten 
belope van 12 400 euro is volgestort; de zaakvoerder van eender welk type van bvba met een redelijke omvang 
in termen van economische activiteit is aansprakelijk ten belope van het tekort dat door zijn fout tot het 
faillissement zou hebben geleid. Het redelijk evenredige karakter van de sanctie van de enige vennoot wordt dus 
bevestigd indien men ze vergelijkt met de aansprakelijkheid van de zaakvoerder van een bvba in geval van 
faillissement wegens ontoereikend actief. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De wet van 14 juni 2004 « tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek 

van vennootschappen » (hierna : de wet van 14 juni 2004) heeft, voor de eenhoofdige besloten 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (ebvba), het vol te storten minimumkapitaal 

verhoogd van 6 200 euro tot 12 400 euro. 

 

 Artikel 2 van de wet van 14 juni 2004 heeft in artikel 213 van het Wetboek van 

vennootschappen, waarvan de bestaande tekst paragraaf 2 is geworden, de volgende 

paragraaf 1 ingevoegd : 

 

 « Indien een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eenhoofdig wordt, 
moet het gestorte bedrag van het kapitaal binnen één jaar ten minste 12.400 euro bereiken, 
tenzij binnen dezelfde termijn een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of 
de vennootschap ontbonden wordt. 
 
 Gebeurt dit niet, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle 
verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds het eenhoofdig worden van de 
vennootschap, en wel tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, tot de 
ontbinding van de vennootschap wordt bekendgemaakt of tot het kapitaal werkelijk ten belope 
van 12.400 euro wordt gestort ». 
 

 Artikel 3 van de wet van 14 juni 2004 heeft artikel 223 van het Wetboek van 

vennootschappen aangevuld met het volgende lid :  

 

 « In het in artikel 211 bedoelde geval wordt het in het eerste lid vastgestelde bedrag 
bepaald op 12.400 euro ». 
 

 Artikel 4 van de wet van 14 juni 2004 bepaalt : 

 

 « De eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die op het 
tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet bestaan, storten hun kapitaal ten belope van ten 
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minste 12.400 euro binnen één jaar vanaf deze inwerkingtreding, tenzij ze binnen dezelfde 
termijn ontbonden worden. 
 
 Doen ze dit niet, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle 
verbintenissen van de vennootschap tot de ontbinding van de vennootschap wordt 
bekendgemaakt of tot het kapitaal werkelijk ten belope van 12.400 euro wordt gestort ». 
 

 Op grond van artikel 5 ervan is de wet van 14 juni 2004 in werking getreden de dag 

waarop zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, namelijk op 2 augustus 2004. 

 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, van artikel 4 van de wet van 14 juni 2004, in zoverre die bepaling een 

onverantwoord verschil in behandeling zou invoeren onder de vennoten van de besloten 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naargelang die laatste gewone of 

eenhoofdige vennootschappen zijn, door aan de enige vennoot als sanctie voor de ontstentenis 

van de verhoogde volstorting van het maatschappelijk kapitaal ten belope van 12 400 euro op 

te leggen dat hij wordt geacht persoonlijk borg te staan voor alle verbintenissen van de 

vennootschap. 

 

 Uit de formulering van de prejudiciële vraag en uit het dossier van de rechtspleging voor 

de verwijzende rechter blijkt dat het onevenredige karakter van die sanctie zou worden 

versterkt wanneer die wordt vergeleken met de aansprakelijkheid wegens een grove 

beheersfout begaan door de zaakvoerders van datzelfde type van vennootschappen, die, 

overeenkomstig artikel 265 van het Wetboek van vennootschappen, slechts aansprakelijk 

kunnen worden gesteld indien relatief hoge drempelwaarden inzake omzet (gemiddeld 

620 000 euro over de laatste drie jaar) en balanstotaal (375 000 euro) worden bereikt. 

 

 B.3.  In de memorie van toelichting van de wet van 14 juni 2004 wordt uitgelegd dat de 

verhoging van het vol te storten kapitaal van de eenhoofdige vennootschappen concreet 

gestalte moet geven aan het regeerakkoord teneinde « de strijd tegen de fiscale fraude op te 

voeren » en « te zorgen voor een betere inning van de belastingen » (Parl. St., Kamer, 

2003-2004, DOC 51-0735/001, p. 4). 

 

 Er is eveneens gepreciseerd dat die bepaling past in het kader van de preventie van 

faillissementen : 
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 « De ontworpen maatregel dient ook beschouwd te worden in het kader van de preventie 
van faillissementen. Een van de belangrijkste oorzaken van faillissementen bij 
vennootschappen ligt immers precies in de onderkapitalisatie. Bij vennootschappen met 
slechts één vennoot staat deze alleen in voor de middelen waarop eventueel tijdens het 
bestaan van de vennootschap beroep moet worden gedaan. 
 
 Voor dit soort vennootschappen is het wellicht interessanter om vanaf de oprichting over 
voldoende eigen middelen te beschikken wat bovendien een betere continuïteit van de 
commerciële activiteit van de vennootschap waarborgt » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, 
DOC 51-0735/003, p. 3). 
 

 Er is eveneens opgemerkt dat die verhoging van het vol te storten kapitaal tot gevolg 

heeft « dat ondernemers die een EBVBA wensen op te richten meer gesensibiliseerd worden 

en meer aandacht zouden hebben voor het vereiste kapitaal en voor de waarborgen van de 

derden. Bij een faillissement zijn immers niet enkel de vennoten betrokken, maar ook de staat 

en derden (onderaannemers, leveranciers e.d.) » (ibid., p. 9). 

 

 Het bij de oprichting van een ebvba vol te storten minimumkapitaal is aldus verdubbeld, 

namelijk van 6 200 euro tot 12 400 euro; het minimumbedrag van het kapitaal om die 

vennootschap op te richten, is daarentegen onveranderd gebleven. 

 

 B.4.  In haar advies over het voorontwerp dat de wet van 14 juni 2004 is geworden, heeft 

de afdeling wetgeving van de Raad van State vastgesteld dat de ontwerptekst, met het 

verdubbelen van het bedrag van het minimumkapitaal dat bij de oprichting van een ebvba 

moet worden volgestort, voorziet in « een verschil in behandeling vergeleken met de andere 

handelsvennootschappen, waarvoor het minimale volgestorte kapitaal ongewijzigd blijft op 

6.200 euro, zoals geldt voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

opgericht door verschillende personen (artikel 223 van het Wetboek van Vennootschappen), 

maar ook voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (artikel 397 van 

het Wetboek van Vennootschappen) » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0735/001, p. 8). 

 

 De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft bijgevolg geoordeeld : 

 

 « De grondwettelijke regels inzake gelijkheid en non-discriminatie sluiten niet uit dat 
voor verschillende categorieën van rechtspersonen een verschillende behandeling wordt 
ingevoerd, voor zover die op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is. Het 
voorhanden zijn van zulk een verantwoording moet beoordeeld worden rekening houdend met 
de doelstelling en de gevolgen van de omstreden maatregel en met de aard van de in het 
geding zijnde beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat er geen 
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redelijk proportionaliteitsverband bestaat tussen de gebruikte middelen en het nagestreefde 
doel. 
 
 Hoewel de verschillende behandeling berust op een objectief criterium en ofschoon de 
bedoeling, die erin bestaat de strijd tegen fiscale fraude op te voeren en te zorgen voor een 
betere inning van de belastingen, gerechtvaardigd is, zou in de memorie van toelichting het 
bestaan van een redelijk proportionaliteitsverband tussen de gebruikte middelen en het 
nagestreefde doel moeten worden aangetoond » (ibid.). 
 

 B.5.  In antwoord op de opmerkingen van de afdeling wetgeving van de Raad van State 

over het redelijk verband van evenredigheid tussen de aangewende middelen en het beoogde 

doel, heeft de minister van Justitie uitgelegd dat, « door het bedrag dat moet worden 

volgestort voor het oprichten door één enkele persoon van een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid niet te wijzigen, men de oprichting van dit soort vennootschappen 

niet bemoeilijkt » (ibid., p. 5) : 

 

 « Door daarentegen het minimale volgestorte kapitaal te verhogen, verhoogt men in 
dezelfde mate het gemeenschappelijke onderpand van de schuldeisers, waarop ze hun 
vorderingen zouden kunnen doen gelden indien de schuldenaar in gebreke blijft. Dit belangt 
zowel de fiscale administratie als de andere schuldeisers aan. Door dit bedrag te verhogen eist 
men eveneens van de investeerder een financiële inspanning die bewijst dat hij de vaste wil 
heeft om een economische activiteit op te zetten en tegelijk biedt men hem de mogelijkheid 
om zijn persoonlijk patrimonium af te schermen voor de ondernemingsrisico’s. De verhoging 
werd beperkt tot de door één enkele persoon opgerichte besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, omdat men gemerkt heeft dat er personen zijn die van deze bijzondere 
vennootschapsvorm gebruik maken, met als enige bedoeling om belastingen te ontwijken of 
om een mechanisme op te zetten, bedoeld om belastingsontwijking of –fraude te organiseren, 
onder meer wat betreft de BTW-carrousels. 
 
 Bij de andere vennootschappen werd dit fenomeen niet vastgesteld. De vereiste van de 
aanwezigheid van meerdere aandeelhouders werd voldoende geacht om de oprichting te 
voorkomen van vennootschappen die belastingsontwijking als enig doel hebben. 
 
 Tot slot moet men de aandacht vestigen op het feit dat [, hoewel] het minimum 
volgestorte kapitaal inderdaad verdubbeld werd en aldus op 12.400 EUR werd gebracht, dit 
bedrag geen onoverkomelijk obstakel is voor de kandidaten die een gezonde en duurzame 
economische activiteit willen ontwikkelen » (ibid., pp. 5-6). 
 

 De minister van Justitie heeft eveneens uitgelegd : 

 

 « De doelstellingen van het wetsontwerp zijn de strijd tegen de fiscale fraude en een 
betere inning van de belastingen. De fiscale fraude die in het vizier wordt genomen is die 
waarbij de EBVBA wordt gebruikt als vehikel en scherm voor illegale activiteiten strijdig met 
de fiscale wetgeving. De EBVBA laat, juist door haar eenhoofdig karakter, aan één persoon 
toe volledig meesterschap te bezitten over de vennootschap : hij vervult tegelijk de rol van 
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zaakvoerder én van algemene vergadering, van gecontroleerde én van controleur. In dat geval 
is er dan ook geen behoefte aan medeplichtigen of stromannen, die scrupules zouden kunnen 
laten gelden of de werkelijke toedracht uitbrengen. De regering stelt vast dat de vennootschap 
op die manier voor fraudeurs slechts een werktuig is, een middel om hun illegale praktijken 
uit te voeren. De betrokken bedrijven verrichten overigens heel vaak geen enkele 
commerciële activiteit. 
 
 Er is bijgevolg besloten een maatregel uit te vaardigen waardoor het beroep op deze 
vennootschapsvorm moeilijker zou worden (onder meer omdat het duurder wordt) zonder 
diegenen die echt handel willen drijven via een EBVBA overdreven te benadelen. […] Het 
intekenen op het kapitaal van een vennootschap legt de intekenaar een onvoorwaardelijke 
verbintenis ten belope van het onderschreven bedrag ten opzichte van de vennootschap, op. 
Vroeg of laat zal de intekenaar in functie van de noden van de vennootschap verplicht zijn het 
volledig bedrag volledig te storten. […] 
 
 […] De maatregel loopt in feite alleen vooruit op de uitvoering van een verplichting 
waaraan de vennoten zich op geen enkele manier kunnen onttrekken. 
 
 Het bedrag dat wordt voorgesteld is bovendien niet bijzonder hoog : iemand die een 
commerciële activiteit begint heeft in elk geval behoefte aan een solide basis. Vroeg of laat 
zal de vennootschap toch middelen nodig hebben en de ontworpen maatregel zal verhinderen 
dat ondernemers een te laag volgestort kapitaal zouden inroepen om hun verbintenissen niet 
na te komen (vooral omdat zij in een EBVBA enige vennoot zijn). Voor fraudeurs zal de 
vereiste van meer middelen de toegang tot die vennootschapsvorm moeilijker maken. 
 
 Tenslotte staat de ontworpen maatregel niet in een onevenredige verhouding tot de 
nagestreefde doelstelling en zal hij de financiële soliditeit van deze vennootschapsvorm nog 
meer verstevigen. Het negatief effect op de oprichting van dergelijke vennootschappen en de 
vrees dat er minder beroep zal worden op gedaan (doordat de oprichter een groter bedrag 
moet storten) zijn verwaarloosbaar. […]  
 
 […] Het fenomeen van de faillissementen (meer in het bijzonder de 
casscade-faillissementen) bij ondergekapitaliseerde vennootschappen valt, met al zijn nefaste 
gevolgen voor de economie, niet te verwaarlozen » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-
0735/003, pp. 11-13). 
 

 B.6.  Teneinde de situatie te regelen van de vennootschappen die zijn opgericht vóór de 

inwerkingtreding van de ontwerpwet, kent de in het geding zijnde bepaling, die voortvloeit uit 

een amendement van de Regering, aan de bestaande ebvba’s een termijn van één jaar toe om 

te voldoen aan de verhoging van het vol te storten minimumkapitaal :  

 

 « Alle BVBA’s met een enige vennoot op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 
ontwerp van wet, moeten hun kapitaal storten ten belope van ten minste 12.400 euro of in 
ontbinding gaan. 
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 Bij het verstrijken van deze termijn is in een sanctie voorzien ten aanzien van de 
zaakvoerders en de vennoten van de vennootschappen die niet aan deze wettelijke 
voorschriften zouden hebben voldaan » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0735/002, 
p. 3). 
 

 De beoogde vennootschappen beschikken niettemin over een alternatief : 

 

 « Vanaf de inwerkingtreding van de wet beschikken die vennootschappen over één jaar 
om het kapitaal [vol te storten] ten belope van ten minste 12.400 euro, tenzij de vennootschap 
tijdens die periode wordt ontbonden. Niets belet immers dat de zaakvoerder tot de ontbinding 
besluit of ze voorstelt aan de andere venno(o)t(en) om te ontsnappen aan de nieuwe bepaling. 
 
 Indien tegen het einde van die periode de vennootschap niet ontbonden is of het kapitaal 
niet volgestort ten belope van 12.400 euro, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te 
staan voor alle verplichtingen van de vennootschap tot aan het ogenblik van de bekendmaking 
van de ontbinding of de effectieve storting van het kapitaal ten belope van 12.400 euro » 
(Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-0735/003, p. 4). 
 

 B.7.1.  Ten aanzien van de maatregel waarin is voorzien bij ontstentenis van volstorting 

van het kapitaal te belope van 12 400 euro, wordt in de parlementaire voorbereiding 

uitgelegd : 

 

 « Wat de hoofdelijke borg betreft, kan worden verwezen naar de in het verleden 
doorgevoerde verhoging van het vereiste maatschappelijk kapitaal van de BVBA en de 
aanpassing van de statutaire regels bij de CV’s : bij die gelegenheid werd ook bepaald dat, 
indien er geen aanpassing was van het maatschappelijk kapitaal, binnen de door de wetgever 
vastgestelde termijn, er een hoofdelijk borgstelling ontstond in hoofde van de aandeelhouders 
en zelfs van de zaakvoerder. Het betreft dan ook niets meer dan de toepassing van bepalingen 
die in het kader van de vennootschapswetgeving in het algemeen gelden. Het gaat erom de 
betrokkenen aan te sporen zich naar de wetgeving te schikken en zoniet daar de gevolgen van 
te dragen. De termijn van één jaar om zich aan te passen na de inwerkingtreding van de wet, 
op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, lijkt bijzonder redelijk (cf. 
regeringsamendement nr. 4). Het wetsontwerp vindt dan ook een terechte verantwoording in 
de bestrijding van de fiscale fraude en, weliswaar minder, in het vermijden van 
faillissementen. Het draagt bij tot de responsabilisering van diegenen die willen investeren » 
(ibid., p. 9). 
 

 B.7.2.  De hoofdelijke borg waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, is immers 

dezelfde maatregel als die waarin artikel 213, § 1, zoals ingevoegd in het Wetboek van 

vennootschappen bij artikel 2 van de wet van 14 juni 2004, voorziet wanneer een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eenhoofdig wordt. 
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 Het voormelde artikel 213, § 1, is bij de wet van 14 juni 2004 ingevoegd « ter 

voorkoming van enige handeling waardoor het doel van deze wet wordt omzeild via de 

oprichting van een niet-eenhoofdige BVBA die vervolgens eenhoofdig wordt door de 

vereniging van alle aandelen in de handen van de enige vennoot » (Parl. St., Kamer, 2003-

2004, DOC 51-0735/002, p. 4). 

 

 De hoofdelijke borg waarin artikel 213, § 1, tweede lid, van het Wetboek van 

vennootschappen voorziet, is een maatregel « gegrond op artikel 213, tweede lid, van het 

Wetboek van Vennootschappen » (ibid.), « teneinde enige nalatigheid te voorkomen en alles 

in het werk te stellen opdat het ontwerp van maatregel doeltreffend zou zijn » (ibid.). 

 

 B.8.  Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, berust het verschil in behandeling, ten 

aanzien van het vol te storten minimumkapitaal, onder de besloten vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid, naargelang zij gewoon dan wel eenhoofdig zijn, op een objectief 

criterium, namelijk het bestaan, voor de ebvba, van een enige vennoot die de bevoegdheden 

inzake het beheer en de besluitvorming binnen de vennootschap alleen kan uitoefenen. De in 

het geding zijnde maatregel is dus verantwoord door de vaststelling, gestaafd door de in B.4 

aangehaalde parlementaire voorbereiding, dat die vennootschapsvorm, vanwege het 

eenhoofdige karakter ervan, meer risico’s kan inhouden in het licht van de met de in het 

geding zijnde maatregel nagestreefde wettige doelstellingen, vermeld in B.3, om fiscale 

fraude te bestrijden, de belasting beter te innen en faillissementen te voorkomen. 

 

 De hoofdelijke borg waarin de in het geding zijnde bepaling voorziet, is niet onevenredig, 

gelet op de wil om het effectieve karakter van de verhoging van het volgestorte 

minimumkapitaal te verzekeren. 

 

 Voor het overige heeft artikel 265 van het Wetboek van vennootschappen betrekking op 

het aansprakelijk stellen van de zaakvoerders wegens beheersfouten, en kan het dus niet 

worden vergeleken met de regels die gelden voor de enige vennoot van een ebvba en 

betrekking hebben op de naleving van een wettelijke voorwaarde in verband met de 

oprichting van de vennootschap, waarbij die voorwaarde wordt opgelegd aan de bestaande 

vennootschappen, binnen een redelijke termijn. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 4 van de wet van 14 juni 2004 « tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het 

Wetboek van vennootschappen » schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4908 

 
 

Arrest nr. 147/2010 
van 16 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 22 maart 2010 in zake Joseph Petrella en Amanda Petrella, waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 maart 2010, heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat die bepaling ertoe leidt dat, in geval van een 
spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde levensverzekering, de inbreng 
niet kan worden aangevoerd, ook wanneer het levensverzekeringscontract een technisch 
anders geformuleerde spaarvorm is, terwijl, indien de spaarinspanning van de erflater tot 
uiting was gekomen door de aankoop van effecten of andere spaartegoeden, de inbreng zou 
kunnen worden aangevoerd, en met andere woorden wel een vordering tot inbreng zou 
kunnen worden ingesteld ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Joseph Petrella, wonende te 4460 Grâce-Hollogne, rue Ruy 63; 
 
 -  Amanda Petrella, wonende te 4420 Tilleur, avenue des Marronniers 80; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Joseph Petrella heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Massin loco Mr. A. Xharde, advocaten bij de balie te Luik, voor Joseph Petrella; 
 
 .  Mr. N. Gérard-Frippiat, advocaat bij de balie te Luik, voor Amanda Petrella; 
 
 .  Mr. L. Schuermans, advocaat bij de balie te Turnhout, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Salvatrice Petronilla is in 2004 overleden na een levensverzekeringscontract genaamd « Free Invest Plan » te 
hebben afgesloten waarvan de begunstigde, in geval van overlijden van de verzekerde, haar dochter Amanda Petrella 
was, ten gunste van wie het contract in 2006 werd uitgevoerd. In het ontwerp van akte van vereffening van de 
nalatenschap heeft de notaris de opbrengst van die vereffening bij de activa van de nalatenschap bijgeschreven, wat 
Amanda Petrella voor de verwijzende rechter betwist. 
 
 Haar vader, Joseph Petrella, doet met name gelden dat het levensverzekeringscontract een indirecte schenking 
ten gunste van zijn dochter is en het voordeel dus in de nalatenschap moet worden ingebracht. In ondergeschikte orde 
vordert hij dat een prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Hof, wat de verwijzende rechter doet in de hiervoor 
weergegeven bewoordingen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  De Ministerraad brengt het arrest nr. 96/2008 van 26 juni 2008 in herinnering en stelt dat de zienswijze 
van het Hof wellicht was ingegeven door het respect waarvan het blijk geeft jegens de interpretatie die de 
verwijzende rechter geeft aan de bepaling die het voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag; in de rechtsleer werd 
evenwel opgemerkt dat die beslissing betreffende het voorbehouden erfdeel zich niet uitstrekte tot de hier in het 
geding zijnde inbreng. Immers, terwijl het voorbehouden erfdeel enkel kan worden aangevoerd door de reservataire 
erfgenamen, kan de inbreng worden aangevoerd door alle wettelijke erfgenamen; de inbreng wordt overgelaten aan 
de autonomie van de laatste wilsbeschikkingen van de erflater en de verplichting van inbreng voor elke erfgenaam 
berust op het vermoeden dat de overledene eenzelfde genegenheid koesterde ten aanzien van de leden van zijn 
erfgerechtigde familie. De wettelijke vrijstelling van de inbreng berust dus enkel op de vermoede wil van de 
overledene en wordt niet geregeld in bepalingen van openbare orde. De erflater kan de schenking vrijstellen van de 
inbreng en artikel 124 van de in het geding zijnde wet gaat daadwerkelijk uit van die vrijstelling van inbreng maar 
raakt daarbij niet aan de vrijheid om die op te leggen. 
 
 De Ministerraad betoogt dat de inbreng niet mag worden verward met het voorbehouden erfdeel, dat imperatief 
is. De principiële verplichting van de inbreng van de schenkingen ontzegt de overledene geenszins om schenkingen 
bij vooruitmaking te doen, met vrijstelling van inbreng. Bij de verdeling mag de erfgenaam die giften en legaten 
heeft ontvangen, zelfs met vrijstelling van inbreng, ze slechts behouden ten belope van het beschikbaar gedeelte, 
waarbij het overschrijdende gedeelte aan inkorting is onderworpen. De toekenning van het voordeel van een 
levensverzekering die een vorm van sparen uitmaakt, dient dus niet te worden onttrokken aan de gemeenrechtelijke 
regeling van de erfenissen en in het bijzonder aan de bepalingen inzake verdeling en inbreng. Daarover anders 
beslissen, zou een moeilijk te verantwoorden onderscheid in het leven roepen onder erfgenamen, naargelang zij zich 
zouden kunnen beroepen op de bepalingen van de artikelen 843 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of zij zulks 
niet zouden kunnen doen omdat zij de bepalingen van een levensverzekeringscontract hebben genoten. 
 
 A.2.1.  J. Petrella brengt de feiten van de zaak in herinnering en zet uiteen dat zijn overleden echtgenote en 
hijzelf, bij ontstentenis van huwelijkscontract, gehuwd waren onder het stelsel van de gemeenschap van goederen en 
dat hij als wettelijke reservataire erfgenaam de totaliteit van de erfenis van zijn vrouw in vruchtgebruik heeft 
gekregen, terwijl zijn dochter ze in naakte eigendom ontvangt. 
 
 Hij doet gelden dat de inbreng die wordt geregeld bij artikel 843 van het Burgerlijk Wetboek de gelijkheid van 
de erfgenamen van de overledene invoert en brengt in herinnering dat in het arrest nr. 96/2008 van 26 juni 2008 werd 
beslist dat artikel 124 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond omdat het onevenredige gevolgen kon hebben 
naargelang de reservataire erfgenamen al dan niet de begunstigden van het levensverzekeringscontract van de erflater 
zijn, om te stellen dat die bepaling dezelfde gevolgen kan hebben wat betreft de wettelijke erfgenamen : diegenen die 
de begunstigden zijn van een schenking van de erflater zullen daarvan de inbreng verschuldigd zijn aan de andere 
erfgenamen wanneer het gaat om een gift of een legaat, terwijl zij daarvan zullen worden vrijgesteld wanneer zij de 
begunstigden om niet zijn van een levensverzekeringscontract dat een spaarvorm vanwege de erflater is. 
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 A.2.2.  In zijn memorie van antwoord voegt hij daaraan toe dat het erfenisrecht voorziet in het beginsel van de 
inbreng in de erfenis van de aan de wettelijke erfgenamen gedane schenkingen, behoudens inbreng die voortvloeit uit 
de vaste wil van de overledene, waarbij de bewijslast van het bestaan van een vrijstelling van inbreng toekomt aan de 
erfgenaam die ze aanvoert. De in het geding zijnde bepaling maakt evenwel een uitzondering op dat beginsel door de 
inbreng te weren, behoudens uiting van de wil van de overledene om die op te leggen, waarbij de wettelijke 
erfgenaam die de inbreng vordert ertoe wordt verplicht te bewijzen dat de gestorte premies kennelijk overdreven zijn 
in vergelijking met de vermogenstoestand van de overledene en door in dat geval de inbreng te beperken tot het 
bedrag van de gestorte premies, terwijl artikel 843 voorziet in de inbreng van alle rechtstreekse of onrechtstreekse 
schenkingen. De door de wetgever gewilde gelijkheid van de wettelijke erfgenamen wordt dus op onevenredige 
wijze verbroken. 
 
 A.3.  A. Petrella brengt de feiten van de zaak in herinnering en doet gelden dat artikel 124 van de wet van 
25 juni 1992 in het voormelde arrest nr. 96/2008 niet ongrondwettig is verklaard wat betreft de inbreng, die wordt 
onderscheiden van het voorbehouden erfdeel, in zoverre die met name wordt overgelaten aan de autonomie van de 
laatste wilsbeschikkingen van de overledene, terwijl dat voorbehouden gedeelte niet beschikbaar is. Indien de 
schenking gebeurt door middel van de aankoop van effecten of andere spaartegoeden, is die schenking inbrengbaar, 
tenzij de overledene dat uitdrukkelijk anders heeft gewild (artikel 843 van het Burgerlijk Wetboek). Indien de 
indirecte schenking de vorm aanneemt van een levensverzekering, vermoedt het in het geding zijnde artikel 124 de 
vrijstelling van inbreng, behoudens bewijs van het tegendeel. De overledene kan beslissen dat de inbreng 
verschuldigd zal zijn, zodat in de beide gevallen de overledene dezelfde vrijheid heeft om een erfgenaam al dan niet 
te bevoordelen door het mechanisme van de inbreng of van de vrijstelling van inbreng, hetzij door de erfgenaam vrij 
te stellen van een verplichting van inbreng die vermoed wordt, hetzij door hem te verplichten tot de inbreng waarvan 
de vrijstelling vermoed wordt. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 

op de landverzekeringsovereenkomst (hierna : de wet van 25 juni 1992) dat bepaalt : 

 

 « Inbreng of inkorting in geval van overlijden van de verzekeringnemer. 
 
 In geval van overlijden van de verzekeringnemer zijn de premies die hij heeft betaald, 
niet aan inbreng of inkorting onderworpen, behalve voor zover het betaalde kennelijk buiten 
verhouding staat tot zijn vermogenstoestand, in welk geval de inbreng of de inkorting het 
bedrag van de opeisbare prestaties niet mag overschrijden ». 
 

 Die bepaling is opgenomen in « C. Rechten van de erfgenamen van de verzekeringnemer 

ten aanzien van de begunstigde » van afdeling V « Rechten van de begunstigde » van 

hoofdstuk II « Levensverzekeringsovereenkomsten » van titel III « Persoonsverzekeringen » 

van de wet van 25 juni 1992. 

 

 B.2.  Het Hof wordt ondervraagd over de bestaanbaarheid van het voormelde artikel 124 

met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie doordat die bepaling ertoe zou leiden 

dat, wanneer een van de erfgenamen tijdens zijn leven is bevoordeeld door de erflater, de 
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erfgenamen de inbreng van dat voordeel niet zouden kunnen eisen wanneer het gaat om het 

kapitaal van een levensverzekering die de erflater ten gunste van die erfgenaam heeft 

gesloten, terwijl zij dat wel zouden kunnen doen indien dat voordeel een andere vorm had 

aangenomen. 

 

 Het aan het Hof voorgelegde verschil in behandeling heeft betrekking op twee 

categorieën van erfgenamen : enerzijds, degenen die, wanneer zij een schenking hebben 

ontvangen, aan de regels van de inbreng zijn onderworpen en, anderzijds, degenen die als 

begunstigden van een gemengde levensverzekeringsovereenkomst, niet aan die regels zijn 

onderworpen, althans niet wat het kapitaal betreft. 

 

 

 Wat het begrip « inbreng » betreft 

 

 B.3.1.  De artikelen 843 en 844 van het Burgerlijk Wetboek bepalen : 

 

 « Art. 843.  Ieder erfgenaam die tot een erfenis komt, moet, zelfs indien hij onder 
voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, aan zijn medeërfgenamen inbreng doen van al 
hetgeen hij van de overledene, bij schenking onder de levenden, rechtstreeks of onrechtstreeks 
ontvangen heeft; hij mag de giften niet behouden noch de legaten opeisen, die hem door de 
overledene zijn gedaan, tenzij de giften en legaten hem uitdrukkelijk zijn gedaan bij 
vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng. 
 
 Art. 844.  Zelfs ingeval de giften en legaten gedaan zijn bij vooruitmaking of met 
vrijstelling van inbreng, mag de erfgenaam ze bij de verdeling slechts behouden ten belope 
van het beschikbaar gedeelte; het meerdere is aan inbreng onderworpen ». 
 

 B.3.2.  De kinderen van de erflater worden beschermd door voor die reservataire 

erfgenamen een voorbehouden gedeelte (« reserve ») vast te stellen waarover de erflater niet 

vrij kan beschikken. 

 

 Artikel 913 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 

 

 « De giften, hetzij bij akten onder de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de 
goederen van de beschikker niet overschrijden, indien hij bij zijn overlijden slechts één  kind 
achterlaat; een derde, indien hij twee kinderen achterlaat; een vierde, indien hij er drie of meer 
achterlaat ». 
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 De langstlevende echtgenoot wordt beschermd door het bestaan van een voorbehouden 

erfdeel met betrekking tot het vruchtgebruik van de helft van de goederen van de 

nalatenschap. 

 

 Artikel 915bis, § 1, § 2, eerste lid, en § 4, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt : 

 

 « § 1.  Niettegenstaande elke andersluidende bepaling verkrijgt de langstlevende 
echtgenoot het vruchtgebruik van de helft van de goederen van de nalatenschap. 
 
 § 2.  Giften bij akte onder de levenden of bij testament mogen niet tot gevolg hebben dat 
de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik verliest van het onroerend goed dat bij het 
openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende en van het daarin 
aanwezige huisraad. 
 
 […] 
 
 § 4.  Wanneer de langstlevende echtgenoot opkomt samen met erfgenamen aan wie de 
wet een voorbehouden erfdeel toekent, wordt zijn voorbehouden erfdeel naar evenredigheid 
toegerekend op dat van de medeërfgenamen en op het beschikbaar gedeelte ». 
 

 

 Wat de levensverzekering en de rechten van de erfgenamen betreft 

 

 B.4.  De in het geding zijnde bepaling wordt in de parlementaire voorbereiding als volgt 

toegelicht : 

 

 « Artikel 124 is bedoeld voor het geval waarin de erfgenamen van de verzekeringnemer, 
zonder de uitkering te verkrijgen, samen met de aangewezen begunstigde tot de erfenis 
komen. 
 
 In zodanig geval zijn er twee mogelijkheden. 
 
 Enerzijds, wanneer de aangewezen begunstigde zelf een van de erfgenamen van de 
verzekeringnemer is, moet het vraagstuk worden geregeld van de inbreng in de nalatenschap 
van de gift die door de verzekeringnemer aan de aangewezen begunstigde is gedaan. 
 
 Anderzijds, wanneer de verzekeringnemer een begunstiging heeft toegekend op het 
voorbehouden erfdeel, is het de vraag of, en in welke mate, de reservataire erfgenamen de in 
de verzekeringsovereenkomst vervatte gift kunnen doen inkorten. 
 
 Laten wij onmiddellijk erop wijzen dat de eventuele inbreng en inkorting alleen mogen 
betrekking hebben op de gestorte premies en niet op het verzekerde kapitaal, dat nooit tot het 
vermogen van de verzekeringnemer heeft behoord. Deze oplossing was reeds neergelegd in 
artikel 43 van de wet van 1874. 
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 Voorts wordt in het ontwerp, overeenkomstig de rechtsleer op dat gebied, verduidelijkt 
dat de regels betreffende de inbreng en de inkorting alleen toepasselijk zijn op de premies die 
de verzekeringnemer heeft betaald, in zover het betaalde kennelijk buiten verhouding staat tot 
zijn vermogenstoestand. 
 
 Ten slotte, wanneer de som van de betaalde premies het bedrag van het verzekerde 
kapitaal overschrijdt, worden de inbreng en de inkorting tot dat bedrag beperkt » (Parl. St., 
Kamer, 1990-1991, nr. 1586/1, pp. 102-103). 
 

 B.5.1.  In haar advies van 18 februari 2005 wijst de Commissie voor Verzekeringen erop 

dat in een aantal recente uitspraken van hoven en rechtbanken 

levensverzekeringsovereenkomsten als spaar- of beleggingsproducten worden 

geherkwalificeerd : 

 

 « Sommige rechters zijn van oordeel dat de flexibelere verzekeringsproducten die recent 
hun intrede hebben gemaakt op de markt en die mikken op het spaargeld van gezinnen geen 
aleatoir karakter meer hebben en dat het dus niet meer gerechtvaardigd is om aan deze 
overeenkomsten de door de levensverzekeringsreglementering toegekende voordelen te 
verlenen. 
 
 Dergelijke rechterlijke reacties worden meestal waargenomen wanneer aanzienlijke 
bedragen in de vorm van koopsommen of periodieke premies belegd worden door personen 
van een zekere leeftijd en de winst van de overeenkomst aan een derde wordt toegekend in 
geval van overlijden. Op het ogenblik van het overlijden voelen de reservataire erfgenamen 
zich benadeeld door deze toekenning, die volgens hen bijdraagt tot het verduisteren van 
sommen die in principe in de nalatenschap hadden moeten worden opgenomen. 
 
 Artikel 121 van de wet van 25 juni 1992 belet hen echter, via het systeem van het beding 
ten behoeve van derden, hun rechten op het kapitaal te doen gelden. Er wordt namelijk van 
uitgegaan dat het door de derde geïnde kapitaal nooit tot het vermogen van de overledene 
heeft behoord. 
 
 Artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 maakt het voor de erfgenamen echter wel 
mogelijk om de inkorting te vragen van de door de verzekeringnemer gestorte premies, maar 
enkel wanneer de verrichte stortingen kennelijk buiten verhouding staan tot zijn 
vermogenstoestand. 
 
 Om de sommen die uit hoofde van de overeenkomst gestort zijn terug te doen keren naar 
de nalatenschap, verkiezen sommige rechtbanken een diskwalificatie boven de toepassing van 
deze bepaling, waaraan strikt gedefinieerde voorwaarden verbonden zijn » (Commissie voor 
Verzekeringen, 18 februari 2005, DOC C/2004/6, Advies « inzake de herkwalificatie van 
levensverzekeringsovereenkomsten – Artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 », pp. 1-2, 
www.cbfa.be). 
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 B.5.2.  In datzelfde advies onderzoekt de Commissie voor Verzekeringen de 

levensverzekering in het licht van de verplichting van de inbreng : 

 

 « Wat de inbreng betreft, zou kunnen worden verondersteld dat de vrijgevigheid die 
onrechtstreeks vervat zit in de verzekeringsovereenkomst buiten erfdeel is gebeurd zodat de 
begunstigde doorgaans zou worden vrijgesteld van deze inbreng, tot het bewijs van het 
tegendeel is geleverd. Wanneer de overledene uitdrukkelijk een van zijn erfgenamen aanwijst 
om de verzekerde prestatie te ontvangen in plaats van ze aan zijn nalatenschap toe te kennen, 
wordt aangenomen dat hij aan deze erfgenaam een gift bij vooruitneming heeft willen 
toestaan buiten erfdeel, zoniet zou de aanwijzing ondoeltreffend zijn » (ibid., pp. 10-11). 
 

 Zij besluit : 

 

 « Wat de inbreng betreft, zou kunnen verondersteld worden dat de vrijgevigheid die 
onrechtstreeks vervat zit in de begunstiging buiten erfdeel is gebeurd » (ibid., p. 12). 
 

 B.6.1.  Krachtens artikel 121 van de wet van 25 juni 1992 heeft de begunstigde van een 

levensverzekering door het enkele feit van zijn aanwijzing recht op de verzekeringsprestaties. 

 

 Artikel 121 is een toepassing op de levensverzekering van de regels betreffende het 

beding ten behoeve van een derde. Vóór de aanvaarding van de begunstiging behoort het recht 

van de begunstigde reeds - weliswaar precair - tot zijn vermogen (Parl. St., Kamer, 

1990-1991, nr. 1586/1, p. 101). 

 

 Vermits het door de begunstigde geïnde kapitaal nooit tot het vermogen van de erflater 

heeft behoord, verhindert artikel 121 bijgevolg dat de andere erfgenamen hun rechten op dat 

kapitaal kunnen doen gelden. 

 

 B.6.2.  Het in het geding zijnde artikel 124 voorziet wel in de mogelijkheid van inbreng 

van de door de verzekeringnemer betaalde premies, doch enkel op voorwaarde dat die 

stortingen kennelijk buiten verhouding tot zijn vermogenstoestand staan. 
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 Het kapitaal dat ten gevolge van het overlijden van de verzekeringnemer aan de 

begunstigde wordt uitgekeerd, keert evenwel niet terug in de nalatenschap van de 

erflater-verzekeringnemer en ontsnapt aan de vordering van de erfgenamen. 

 

 B.6.3.  De gunstregeling die aan de levensverzekering door artikel 124 is verleend - en 

eerder door artikel 43 van de wet van 11 juni 1874, zoals gewijzigd bij de wet van 14 juli 

1976 - was verantwoord door het feit dat de levensverzekering werd opgevat als een normale 

daad van voorzorg die een beperkte verarming van het vermogen inhield, omdat ze meestal de 

vorm aannam van de betaling van periodieke premies van een redelijk bedrag. 

 

 B.6.4.  Thans is zulks evenwel niet meer het geval. Sommige verzekeringsproducten zijn 

echte financiële beleggingsinstrumenten geworden waarbij aanzienlijke spaartegoeden 

worden gemobiliseerd, met als gevolg dat het gedeelte dat toekomt aan de erfgenamen, 

ernstig kan worden aangetast. 

 

 B.6.5.  In zijn arrest nr. 96/2008 van 26 juni 2008 heeft het Hof geoordeeld dat de in het 

geding zijnde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre zij ertoe 

leidt dat, in geval van een spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde 

levensverzekering, de reserve niet kan worden aangevoerd ten aanzien van het kapitaal. Ten 

gevolge van een begunstiging door een verzekeringnemer van slechts een of meer van zijn 

kinderen, met uitsluiting van een of meer andere, worden de niet-begunstigde reservataire 

erfgenamen immers in werkelijkheid, in meer of mindere mate, onterfd, zodat de in het 

geding zijnde bepaling tot onevenredige gevolgen kan leiden wat de behandeling van 

verschillende categorieën van reservataire erfgenamen betreft, naargelang zij al dan niet 

begunstigde zijn van de levensverzekeringsovereenkomst van de erflater. Artikel 843 van het 

Burgerlijk Wetboek verplicht daarentegen alleen de erfgenamen tot de inbreng, met uitsluiting 

van de begiftigde die geen erfgenaam zou zijn, terwijl artikel 844 het de schenker mogelijk 

maakt de erfgenaam van de inbreng vrij te stellen. De inbreng - in tegenstelling tot de reserve 

die alleen in de bij de wet bepaalde gevallen kan worden uitgesloten, die alleen kan worden 

aangevoerd door de reservataire erfgenamen en die voor de erflater niet beschikbaar is - kan 

gewoon worden uitgesloten door de eenvoudige wil van de schenker en geen element maakt 

het mogelijk in dat opzicht te verantwoorden dat de in het geding zijnde 

verzekeringsovereenkomsten anders worden behandeld dan andere akten om niet. Het 

voorwerp van de vermoedens is weliswaar verschillend in het geval van de schenkingen en 
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legaten bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (de verplichting tot inbreng wordt vermoed) en in 

dat van de verzekeringen bedoeld in de in het geding zijnde bepaling (de vrijstelling van 

inbreng wordt vermoed); toch heeft de erflater in beide gevallen de mogelijkheid om zijn wil 

te laten primeren, zodat het verschil in behandeling niet als onverantwoord kan worden 

beschouwd. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre die bepaling ertoe leidt dat, in geval van een 

spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde levensverzekering, de inbreng 

niet kan worden aangevoerd ten aanzien van het kapitaal. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4927 

 
 

Arrest nr. 148/2010 
van 16 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 30, 31 en 47 van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 580, 8°, c), tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 29 april 2010 in zake A.G. tegen het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Saint-Nicolas, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 4 mei 2010, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 30, 31 en 47 van de wet van 26 mei 2002 [betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie] en artikel 580, 8°, c), tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij personen die met bedrieglijk 
oogmerk hebben gehandeld, wanneer zij voor de arbeidsrechtbank een administratieve 
beslissing betwisten waarbij hun een sanctie van uitsluiting wordt opgelegd, genomen met 
toepassing van artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet van 26 mei 2002, niet toelaten een 
maatregel van uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen te genieten, terwijl, wanneer zij 
voor hetzelfde verzuim voor de correctionele rechtbank worden vervolgd, hun die maatregel 
kan worden toegekend met toepassing van de wet van 29 juni 1964 ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. E. Jacubowitz en Mr. Y. Musoni loco Mr. N. Uyttendaele, advocaten bij de balie te 
Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 A.G. betwist voor de Arbeidsrechtbank te Luik de beslissing van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Saint-Nicolas waarmee hij wordt uitgesloten van het recht op het leefloon 
gedurende een periode van zes maanden omdat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn activiteiten als 
werknemer in april en mei 2009. 
 
 Volgens de verwijzende rechter is de betwiste administratieve sanctie van strafrechtelijke aard. De 
arbeidsrechtbank beschikt overigens over een bevoegdheid met volle rechtsmacht, die het haar met name 
mogelijk maakt te oordelen over de sanctie in het licht van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. 
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 De verwijzende rechter stelt evenwel vast dat de aan A.G. opgelegde sanctie, ook al heeft zij niet het 
onterende karakter van een strafsanctie, het als dusdanig niet mogelijk maakt rekening te houden met de 
antecedenten, de inspanningen of de mogelijkheid van de betrokkene om zijn gedrag te wijzigen. 
 
 Hij acht het dan ook noodzakelijk de hiervoor weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.1.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat het uitgangspunt van de prejudiciële vraag verkeerd 
is. Uit artikel 30, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie vloeit 
immers voort dat het OCMW beschikt over een discretionaire bevoegdheid wanneer het de sanctie kiest die moet 
worden toegepast ten aanzien van de rechthebbende op het leefloon die geen aangifte zou doen van een wijziging 
van zijn situatie. In tegenstelling tot wat de verwijzende rechter beweert, kan die administratieve overheid dus 
rekening houden met de concrete situatie van de sociale-uitkeringsgerechtigde, alsook met zijn antecedenten, 
zijn inspanningen of de mogelijkheid dat hij zijn gedrag wijzigt. De prejudiciële vraag behoeft dus geen 
antwoord. 
 
 A.2.  In ondergeschikte orde zouden de in de prejudiciële vraag beoogde categorieën van personen niet 
vergelijkbaar zijn. In strafzaken komt het uitstel immers na de gerechtelijke fase. Na te hebben vastgesteld dat 
aan de voorwaarden van het misdrijf is voldaan, moet de rechter een straf uitspreken, die hij mogelijk wenst aan 
te passen. In het omgekeerde geval, wanneer het vaststelt dat aan de wettelijk bepaalde voorwaarden is voldaan, 
kan het OCMW – maar moet het dat niet – de betrokkene bestraffen door zijn leefloon te schorsen. 
 
 De administratieve en strafrechtelijke sancties die voortvloeien uit de in het geding zijnde bepalingen, 
kunnen bijgevolg niet met elkaar worden vergeleken in zoverre, indien aan de voorwaarden is voldaan, de 
eerstgenoemde verplicht zijn, terwijl de laatstgenoemde facultatief zijn. 
 
 A.3.  In nog meer ondergeschikte orde wijst de Ministerraad op een ontwikkeling van de rechtspraak van 
het Hof in verband met de mogelijkheid om aan een administratieve sanctie een uitstel te koppelen. Thans steunt 
het Hof in hoofdzaak op het onvermijdelijke karakter van de administratieve sanctie die het, wanneer zij niet kan 
worden aangepast door een uitstel, niet mogelijk maakt rekening te houden met, onder meer, de mogelijkheid dat 
de adressaat ervan zijn gedrag wijzigt. 
 
 Echter, in alle tot nu toe aan het Hof voorgelegde hypothesen bestond de administratieve sanctie in een 
geldboete, met andere woorden een geldelijke straf, waarvan het minimumbedrag bij de wet was vastgesteld en 
die diende te worden uitgesproken indien aan de voorwaarden was voldaan. 
 
 Te dezen is het mogelijk dat de betrokkene niet of minimaal wordt bestraft. De wetgever heeft immers 
gewild dat de sanctie in verhouding staat tot de ernst van de feiten die daartoe aanleiding geven. Hieruit volgt dat 
die bijzondere regeling wel degelijk een gewettigd doel nastreeft. 
 
 Bovendien is de door de OCMW uitgesproken sanctie geenszins onvermijdelijk. Die administratieve 
overheid, net zoals daarna de arbeidsrechtbank, beschikt dus over een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid. Het 
spreekt voor zich dat het OCMW, bij het onderzoeken van de uit te spreken sanctie, in concreto rekening zal 
houden met de situatie van de sociale-uitkeringsgerechtigde. Evenzo zal de arbeidsrechtbank waarbij tegen de 
beslissing van het OCMW een beroep is ingesteld, alle omstandigheden van de zaak onderzoeken en, krachtens 
haar bevoegdheid met volle rechtsmacht, de sanctie kunnen beperken of annuleren indien die haar in het 
voorgelegde geval overdreven lijkt. 
 
 Daarnaast wordt een straf, zelfs indien die gepaard gaat met een uitstel, in het strafregister opgenomen. 
Hieruit vloeit voort dat de aangevoerde discriminatie niet bestaat. In werkelijkheid bevindt de sociale-
uitkeringsgerechtigde die eventueel op administratief vlak wordt bestraft, zich in een gunstigere situatie dan 



 4

indien hij zou worden opgeroepen voor een strafrechtelijk rechtscollege, vermits die administratieve sanctie geen 
enkele openbaarheid zal krijgen. 
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  Artikel 30 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie bepaalt : 

 

 « § 1.  Indien de betrokkene verzuimt bestaansmiddelen aan te geven waarvan hij het 
bestaan kent, of als hij onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt die het bedrag van het 
leefloon beïnvloeden, kan de uitbetaling van het leefloon geheel of gedeeltelijk geschorst 
worden voor een periode van ten hoogste zes maanden, of in geval van bedrieglijk opzet, voor 
ten hoogste twaalf maanden. 
 
 In geval van herhaling binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag waarop 
de sanctie voor een vorig verzuim of onjuiste verklaring definitief is geworden, kunnen de 
bovenvermelde periodes worden verdubbeld. 
 
 Geen sanctie kan nog worden uitgesproken na verloop van twee jaar vanaf de dag waarop 
het verzuim werd begaan of de onjuiste verklaring werd gedaan. Geen sanctie kan nog worden 
uitgevoerd na verloop van twee jaar vanaf de dag waarop de sanctie definitief is geworden. 

 
 § 2.  Indien de betrokkene, na aanmaning, de verplichtingen die in het contract 
betreffende een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, zoals bedoeld in 
de artikelen 11 en 13, § 2, vermeld zijn, zonder wettige redenen, niet naleeft, kan de 
uitbetaling van het leefloon na het advies van de maatschappelijk werker belast met het 
dossier, geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van ten hoogste één maand. 
In geval van herhaling binnen een termijn van ten hoogste één jaar, kan de uitbetaling van het 
leefloon voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst. 
 
 De in het eerste lid bepaalde sanctie gaat in op de eerste dag van de tweede maand 
volgend op de beslissing van het centrum. 
 
 § 3.  De onder §§ 1 en 2 bedoelde administratieve sancties worden uitgesproken door het 
bevoegde centrum zoals bedoeld in artikel 18, § 1, en kunnen desgevallend verder uitgevoerd 
worden door het centrum dat naderhand bevoegd wordt en dit zolang de sanctie van 
toepassing is. 
 
 De regels van de rechtspleging, bepaald door de artikelen 20, 21, §§ 2, 3 en 4 en 
artikel 47 zijn van toepassing ». 
 

 B.1.2.  Artikel 31 van dezelfde wet bepaalt : 
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 « Onverminderd de toepassing van andere strafbepalingen, inzonderheid die van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen inzake subsidies, 
vergoedingen en toelagen van alle aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk zijn, 
wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en een geldboete van 
26 EUR tot 500 EUR of met één van deze straffen alleen : 
 
 1.  de gerechtigde bedoeld in artikel 30, § 1, die met bedrieglijk oogmerk heeft 
gehandeld. 
 
 2.  eenieder die wetens en willens valse verklaringen aflegt of valse attesten opmaakt 
betreffende de gezondheidstoestand of de sociale toestand van de betrokkene met de 
bedoeling deze een leefloon te doen toekennen waarop hij geen aanspraak kan maken. 
 
 De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van die van hoofdstuk VII 
en van artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven zoals bepaald in dit artikel ». 
 

 B.1.3.  Artikel 47 van dezelfde wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De betrokkene of de minister, of diens afgevaardigde, kunnen een beroep instellen 
tegen de beslissing van het centrum inzake het recht op maatschappelijke integratie bij de 
arbeidsrechtbank van de woonplaats van de betrokkene. De betrokkene kan ook in beroep 
gaan tegen het uitblijven van een beslissing van het centrum in deze materie. 
 
 Dit beroep moet ingesteld worden binnen de drie maanden op straffe van verval, bij 
verzoekschrift afgegeven aan of aangetekend gericht tot de griffie van de arbeidsrechtbank. 
 
 De termijn van drie maanden loopt, naargelang het geval, vanaf : 
 
 -  de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 21, § 4; 
 
 -  de vaststelling van de ontstentenis van een beslissing van het centrum binnen de termijn 
bepaald in artikel 21, § 1. 
 
 § 2.  Wanneer het beroep wordt ingesteld door de minister of zijn afgevaardigde, is het 
gericht, hetzij tegen het centrum en de betrokkene, hetzij tegen het centrum, waarbij de 
betrokkene in de zaak wordt geroepen. 
 
 § 3.  Het instellen van een beroep schorst de uitvoering van de beslissing niet. 
 
 § 4.  Wanneer het in de zaak betrokken centrum zijn territoriale bevoegdheid betwist, 
roept zo nodig, de arbeidsrechtbank, in afwijking van artikel 811 Gerechtelijk Wetboek, bij 
gerechtsbrief het bevoegd geachte centrum ambtshalve in de zaak, teneinde te verschijnen op 
de eerstvolgende nuttige zitting. 
 
 Indien de onbevoegdheid van het centrum wordt opgeworpen op de inleidende zitting, 
kan de griffier de beslissing tot ambtshalve oproeping noteren op het zittingsblad ». 
 

 B.1.4.  Artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 
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 « De arbeidsrechtbank neemt kennis : 
 
 […] 
 
 8°  van de geschillen betreffende de toepassing van : 
 
 […] 
 
 c)  de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de 
geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de 
gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de 
administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving; 
 
 de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, inzake 
de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door 
de gerechtigde van de maatschappelijke integratie, alsmede de toepassing van de 
administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving ». 
 

 B.2.1.  In de prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over de 

bestaanbaarheid van die bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij 

een verschil in behandeling invoeren tussen, enerzijds, de categorie van sociale begunstigden 

die worden vervolgd voor de correctionele rechtbank en, anderzijds, de categorie van sociale 

begunstigden die voor de arbeidsrechtbank de beslissing van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn tot schorsing van de betaling van het leefloon betwisten. Alleen de 

eerste categorie van sociale begunstigden zou immers een maatregel van uitstel kunnen 

genieten.  

 

 B.2.2.  De Ministerraad is ten onrechte van mening dat de vraag geen antwoord behoeft 

omdat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zou beschikken over een ruime 

discretionaire bevoegdheid ter zake, waarbij die beoordelingsmarge losstaat van het door de 

verwijzende rechter opgeworpen verschil in behandeling. 

 

 B.2.3.  De Ministerraad is eveneens van mening dat de twee categorieën van sociale-

uitkeringsgerechtigden zich bevinden in situaties die niet vergelijkbaar zijn. De in B.2.1 

vermelde categorieën van personen zijn weliswaar blootgesteld aan sancties van verschillende 

aard, maar dat gegeven is onlosmakelijk verbonden met het in de prejudiciële vraag 

opgeworpen verschil in behandeling, zodat dat verschil in juridische regeling niet zou kunnen 
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volstaan om het onvergelijkbare karakter van de situaties van de in de prejudiciële vraag 

beoogde sociale-uitkeringsgerechtigden aan te tonen. 

 

 B.3.1.  De schorsing van de betaling van het leefloon, bedoeld in artikel 30 van de 

voormelde wet van 26 mei 2002, is een strafsanctie in de zin van artikel 6.1 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens, indien zij volgens de internrechtelijke kwalificatie een 

strafrechtelijk karakter heeft of indien uit de aard van de inbreuk, namelijk de algemene 

draagwijdte ervan en het preventieve en het repressieve karakter van de sanctie, blijkt dat het 

om een strafsanctie gaat, of nog, indien uit de aard en de ernst van de sanctie die de 

betrokkene ondergaat, blijkt dat zij een bestraffend en daardoor ontradend karakter heeft (zie 

EHRM, grote kamer, 23 november 2006, Jussila t. Finland). 

 

 B.3.2.  Artikel 30 van de wet van 26 mei 2002 is opgenomen in een hoofdstuk V, met het 

opschrift « Sancties ». Bovendien blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de wetgever, 

met de aanneming van die bepaling, de tekortkomingen aan de verplichting om elke wijziging 

van de geldelijke situatie van de sociale-uitkeringsgerechtigde aan te geven die de berekening 

van het leefloon kan beïnvloeden, wilde voorkomen en bestraffen. 

 

 Aldus werd omtrent dat artikel 30 onderstreept : 

 

 « Dit artikel handelt over de sancties. Hierbij weze opgemerkt dat de begunstigde steeds 
het recht heeft om de sanctie te betwisten, hetzij door middel van zijn hoorrecht (art. 20), 
hetzij door middel van een beroep voor de arbeidsrechtbank (art. 47). Nieuw is evenwel dat 
met het oog op een meer proportionele verhouding tussen de aangeklaagde feiten en de 
sanctie in geval van verzuim, onjuiste of onvolledige verklaring, de sanctie nu ook kan 
bestaan in een gedeeltelijke schorsing van het leefloon. In de Bestaansminimumwet van 1974 
had het OCMW enkel de keuze tussen een schorsing of geen schorsing. Voortaan zal een 
juistere verhouding mogelijk zijn tussen de aangeklaagde feiten en de sanctie » (Parl. St., 
Kamer, 2001-2002, DOC 50-1603/001, p. 32). 
 

 « Aangaande de proportionaliteit van de sanctie ingeval van niet-aangifte van alle 
inkomsten, verschaft de minister het volgend antwoord : men kan iemand die 100 euro 
verzwijgt niet gelijkstellen met iemand die verzuimt 10.000 euro aan te geven; in het huidige 
systeem wordt men volledig geschorst; aangezien de hoegrootheid van de verzwegen 
inkomsten precies kan bepaald worden, is de proportionaliteit hier volledig op zijn plaats 
omdat het willekeur totaal uitsluit; wat de term ‘ bedrieglijk opzet ’ betreft, wordt verwezen 
naar de bestaande wetgeving en rechtspraak » (Parl. St., Kamer, 2001-2002, 
DOC 50-1603/004, p. 69). 
 



 8

 Het gegeven dat de schorsing van het recht op het leefloon twaalf maanden kan duren, in 

geval van frauduleuze tekortkoming, terwijl de duur ervan is beperkt tot zes maanden 

wanneer er geen frauduleus opzet is, getuigt overigens van het repressieve karakter van de 

maatregel. Die maatregel beoogt niet het herstel van schade aan het bevoegde openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn. Hij is evenmin het natuurlijke gevolg van het 

verdwijnen van een voorwaarde voor de toekenning van het leefloon, maar vormt een sanctie 

die als doel heeft om de schending van een formele verplichting te bestraffen die het mogelijk 

maakt na te gaan of aan de voorwaarden voor de toekenning van het leefloon is voldaan. 

 

 Ten slotte, in zoverre de schorsing van de betaling van het leefloon kan worden 

uitgesproken voor een duur van hoogstens twaalf maanden, vormt zij zonder enige twijfel een 

bijzonder ernstige maatregel gelet op de onzekere financiële situatie van de sociale-

uitkeringsgerechtigden. 

 

 B.3.3.  Hieruit vloeit voort dat de schorsing van de betaling van het leefloon, bedoeld in 

artikel 30 van de wet van 26 mei 2002, een overheersend repressief karakter heeft en 

bijgevolg een strafsanctie is in de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens. Zij moet dus in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van 

het strafrecht. 

 

 De schorsing is evenwel geen straf in de zin van artikel 1 van het Strafwetboek, zodat de 

interne regels van het strafrecht en de strafrechtspleging daarop niet als dusdanig van 

toepassing zijn. 

 

 B.4.1.  Het staat aan het Hof na te gaan of de wetgever de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet heeft geschonden door uit te sluiten dat de regel van het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van de straffen met toepassing van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 

betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie op die schorsing van toepassing is. 

 

 B.4.2.  Wanneer, zoals te dezen, de dader van eenzelfde feit hetzij naar de correctionele 

rechtbank kan worden verwezen, hetzij een administratieve sanctie kan krijgen waartegen 

beroep kan worden ingesteld voor een niet-strafrechtelijk rechtscollege, oordeelt het Hof dat 

in principe een parallellisme moet bestaan tussen de maatregelen tot individualisering van de 

straf (arresten nrs. 40/97, 45/97, 128/99, 86/2007, 157/2008). 
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 B.4.3.  Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen heeft tot doel de nadelen die 

inherent zijn aan de tenuitvoerlegging van de straffen, te beperken en de re-integratie van de 

veroordeelde niet in het gedrang te brengen. Daarnaast blijkt uit artikel 157bis, § 2, van het 

koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en 

artikel 168quinquies, § 3, derde lid, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dat het uitstel niet 

onverenigbaar wordt geacht met een schorsing van sociale rechten opgelegd door een andere 

overheid dan een strafrechtelijk rechtscollege. 

 

 Ongeacht of het uitstel wordt toegekend door de correctionele rechtbank dan wel door 

een ander rechtscollege, zoals de arbeidsrechtbank, kan het de veroordeelde ertoe aanzetten 

zijn gedrag te wijzigen, gelet op het risico dat, in geval van herhaling, de veroordeling tot een 

strafsanctie in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens ten 

uitvoer wordt gelegd. 

 

 B.4.4.  Hieruit vloeit voort dat het verschil in behandeling, wat het voordeel van een 

maatregel van uitstel betreft, tussen de sociale-uitkeringsgerechtigde die strafrechtelijk wordt 

vervolgd en diegene die voor de arbeidsrechtbank beroep instelt tegen een schorsing van het 

recht op het leefloon, niet redelijk is verantwoord. 

 

 Die discriminatie vloeit evenwel niet voort uit een van de in het geding zijnde bepalingen, 

maar uit de ontstentenis van een wetsbepaling die het de sociale-uitkeringsgerechtigden die 

het voorwerp hebben uitgemaakt van een maatregel tot schorsing van hun recht op het 

leefloon, mogelijk maakt een maatregel van uitstel te genieten. Wanneer de wet van 29 juni 

1964 niet van toepassing is, komt het aan de wetgever toe ter zake te bepalen onder welke 

voorwaarden een uitstel kan worden verleend en de voorwaarden en de rechtspleging volgens 

welke dat uitstel kan worden ingetrokken, vast te stellen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 30, 31 en 47 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en artikel 580, 8°, c), tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 De ontstentenis van een wetsbepaling die het mogelijk maakt dat de sociale-

uitkeringsgerechtigde ten aanzien van wie een schorsing van de betaling van het leefloon is 

opgelegd, een maatregel van uitstel geniet, is in strijd met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 

16 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4786 

 
 

Arrest nr. 149/2010 
van 22 december 2010 

 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 
 
 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot 

bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen, ingesteld 

door de vzw « Belgische Petroleum Unie » en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 oktober 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 oktober 2009, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in 
de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 3 augustus 2009, tweede editie) door de vzw « Belgische Petroleum Unie », 
met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Vaartdijk 1, de nv « Continental Tanking 
Company », met maatschappelijke zetel te 7700 Moeskroen, Industrielaan 100, de 
nv « Belgische Olie Maatschappij », met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, 
d’Herbouvillekaai 100, de nv « Octa », met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Generaal 
Baron Empainlaan 21, de nv « Van Der Sluijs Group Belgium », met maatschappelijke zetel 
te 9000 Gent, Wiedauwkaai 75, de nv « Belgomazout Liège », met maatschappelijke zetel te 
4020 Wandre, rue du Dossay 2, de nv « Martens Energie », met maatschappelijke zetel te 
7870 Lens, rue de Cambron 10, de nv « Transcor Oil Services », met maatschappelijke zetel 
te 1420 Eigenbrakel, boulevard de France 7, de vennootschap naar Nederlands recht 
« B.V. Mabanaft », die keuze van woonplaats doet te 2000 Antwerpen, Meir 24, de 
nv « Belgomine », met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Wilfordkaai 43, de nv « Van 
Raak Distributie », met maatschappelijke zetel te 2381 Weelde, Toekomststraat 1, de 
nv « Bouts », met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai, de 
nv « Gabriels & C° », met maatschappelijke zetel te 9308 Hofstade, Hekkestraat 41, de 
nv « Joassin René », met maatschappelijke zetel te 5020 Flawinne, rue Fernand Marchand 1, 
de nv « Orion Trading Group », met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De 
Keyserlei 5/58, de nv « Petrus », met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Renbaanlaan 48, 
en de bvba « Argosoil Belgium », met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, 
Mechelsesteenweg 277. 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  Eric Watteau, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, chemin du Grand Sart 32; 
 
 -  de vzw « Belgian Bioethanol Association (BBA) », met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Jozef II-straat 106, en de vzw « Belgian Biodiesel Board (BBB) », met 
maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Sint-Michielslaan 34. 
 
 De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Memories van wederantwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de Ministerraad; 
 
 -  Eric Watteau; 
 
 -  de vzw « Belgian Bioethanol Association (BBA) » en de vzw « Belgian Biodiesel 
Board (BBB) ». 
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 Bij beschikking van 16 september 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 13 oktober 2010, na de partijen uitgenodigd te 
hebben : 
 
 1.  hun standpunt ter zitting kenbaar te maken omtrent de betekenis en draagwijdte van 
het woord « vermenging » in artikel 5 van de bestreden wet, en met name of dat woord de 
parlementaire voorbereiding tegenspreekt, waarin wordt gesteld dat de geregistreerde 
maatschappijen « zelf beslissen of ze fossiele brandstoffen ongemengd verkopen dan wel 
mengen met biobrandstoffen », en mede gelet op het advies van de Raad van State, waarin dat 
artikel 5 wordt aangegrepen om vast te stellen dat het om een productnorm gaat; 
 
 2.  uiterlijk op 11 oktober 2010 deskundigenrapporten aan te voeren die kunnen aantonen 
of het al dan niet technisch of economisch onmogelijk of zeer moeilijk is om aan de bestreden 
bepalingen te voldoen en kopie daarvan ter kennis te brengen van de andere partijen binnen 
dezelfde termijn. 
 
 Bijkomende documenten zijn ingediend door : 
 
 -  Eric Watteau; 
 
 -  de verzoekende partijen; 
 
 -  de vzw « Belgian Bioethanol Association (BBA) » en de vzw « Belgian Biodiesel 
Board (BBB) ». 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. P. Mallien, Mr. M. Deketelaere en Mr. J. De Coninck, advocaten bij de balie te 
Antwerpen, voor de verzoekende partijen; 
 
 .  Eric Watteau, in eigen persoon; 
 
 .  Mr. P. de Bandt, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vzw « Belgian Bioethanol 
Association (BBA) » en de vzw « Belgian Biodiesel Board (BBB) »; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock en Mr. J. Moens, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 Wat het belang betreft 
 
 A.1.1.  De verzoekende partijen stellen dat zij doen blijken van het rechtens vereiste belang. De tweede tot 
en met de zeventiende verzoekende partij zouden immers worden geraakt door een erg zware en ingrijpende 
verplichting tot bijmenging van duurzame biobrandstoffen met diesel en met benzine 95 en 98, zonder dat zij 
duurzame pure biobrandstoffen, die aan strenge productnormen dienen te voldoen, vermogen bij te tellen. 
 
 A.1.2.  De eerste verzoekende partij, een erkende beroepsvereniging opgericht als vereniging zonder 
winstoogmerk, stelt dat zij de collectieve belangen van haar leden, die rechtstreeks en ongunstig worden geraakt, 
verdedigt. Haar maatschappelijk doel zou van bijzondere aard zijn en derhalve te onderscheiden zijn van het 
algemeen belang. Dat belang zou afdoende blijken uit de omschrijving van het maatschappelijk doel in de 
statuten van die verzoekende partij, dat bestaat in de verdediging van de algemene en zakelijke belangen van de 
onafhankelijke invoerders van olieproducten, zowel in België als in het buitenland. 
 
 Ook zou de eerste verzoekende partij haar bijzonder maatschappelijk doel daadwerkelijk nastreven, 
aangezien zij geregeld overleg pleegt met de federale Regering en diverse overheidsadministraties met 
betrekking tot de totstandkoming en toepassing van fiscale wetgeving en milieuwetgeving. Zij zou bovendien 
blijk geven van een duurzame werking, zowel in het heden als in het verleden, waarbij het collectief belang niet 
is beperkt tot de individuele belangen van de leden. 
 
 A.2.  De Ministerraad betoogt dat de eerste verzoekende partij niet aantoont dat zij een persoonlijk belang 
bezit, onderscheiden van het individuele belang van haar leden. Tevens voert de Ministerraad aan dat de tweede 
tot de zeventiende verzoekende partij niet aantonen welk onderscheiden belang zij bij de vernietiging zouden 
hebben. 
 
 A.3.  De tussenkomende partijen, de vzw « Belgian Bioethanol Association » en de vzw « Belgian 
Biodiesel Board », voeren aan dat zij optreden voor de belangen van erkende ondernemingen die actief zijn op 
de Belgische markt voor biobrandstoffen. Zij betogen dat de leden van de twee beroepsverenigingen rechtstreeks 
zouden worden geraakt indien het Hof de middelen gegrond zou verklaren, aangezien de bestreden bepalingen 
bijdragen tot een verbetering van de afzet van biobrandstoffen op de Belgische markt, en de 
aardoliemaatschappijen in het geval van een vernietiging van de bestreden bepalingen niet meer verplicht zouden 
zijn een minimale hoeveelheid duurzame biobrandstoffen af te nemen van de erkende productie-eenheden. 
 
 
 Ten gronde 
 
 Wat het eerste middel betreft 
 
 A.4.  In hun eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 6, § 1, II, eerste lid, 
1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, doordat de federale overheid niet 
bevoegd zou zijn om maatregelen ter bescherming van het leefmilieu uit te vaardigen. 
 
 A.5.1.  Zij verwijzen naar de memorie van toelichting, die stelt dat de bestreden bepalingen als doel hebben 
de Europese doelstellingen ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer te realiseren, 
teneinde, blijkens artikel 1 van de richtlijn 2003/30/EG, bij te dragen tot doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering, milieuvriendelijke voorzieningszekerheid en bevordering van hernieuwbare energiebronnen. 
Artikel 3 van dezelfde richtlijn legt aan de lidstaten de verplichting op om ervoor te zorgen dat er op de markt 
van de motorbrandstoffen een minimaal aanbod is van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen. 
 
 A.5.2.  De verzoekende partijen merken op dat de bestreden bepalingen geen « productnormen » inhouden, 
en verwijzen daartoe, enerzijds, naar de toelichting van de gemachtigde van de federale Regering tijdens de 
parlementaire voorbereiding, waarin deze uiteenzette dat de bestreden regeling geen productnormen of 
technische voorschriften beoogde vast te stellen, en, anderzijds, naar een advies van de Europese Commissie met 
kenmerk 2007/0266/B. 
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 A.6.  De tussenkomende partijen stellen, met verwijzing naar het advies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State, dat de bestreden bepalingen tot de federale bevoegdheden behoren, aangezien zij wel degelijk 
« productnormen » betreffen. Zij betogen daarnaast dat de verwijzing naar bezwaren van de Europese 
Commissie niet ter zake doet, aangezien die bezwaren een eerdere norm betroffen, en niet zijn door te trekken 
naar de nieuwe wet; het advies van de gemachtigde van de Regering zou precies aantonen dat de bestreden 
bepalingen niet voor diezelfde kritiek vatbaar zijn. 
 
 A.7.1.  De Ministerraad zet uiteen dat inzake leefmilieu drie aspecten werden voorbehouden aan de federale 
overheid, waaronder het vaststellen van de productnormen. Met verwijzing naar de definitie in de parlementaire 
voorbereiding van artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen betoogt 
hij dat de bestreden bepalingen productnormen betreffen, aangezien de verplichting om per kalenderjaar 4 % 
duurzame biobrandstoffen bij te mengen bij het in verbruik stellen van benzine- en dieselproducten een norm 
betreft die bepaalt welk niveau van verontreiniging niet mag worden overschreden in de samenstelling van een 
product, en aangezien tevens de eigenschappen van benzine- en dieselproducten hierdoor worden gespecificeerd. 
 
 A.7.2.  De Ministerraad stelt daarnaast dat de verwijzing naar het advies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State van 23 november 2004 betreffende een eerdere norm niet noodzakelijk kan worden 
getransponeerd naar de bestreden norm, temeer daar de Raad van State betreffende de bestreden norm heeft 
geoordeeld dat die wel een productnorm behelst. 
 
 De tussenkomende partijen voegen daaraan toe dat het bewuste advies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State betrekking had op het vaststellen van indicatieve streefcijfers. Die streefcijfers kunnen geen 
productnorm inhouden, aangezien ze niet op dwingende wijze bepalen aan welke vereisten een product moet 
voldoen. 
 
 A.8.1.  De verzoekende partijen antwoorden dat in casu niet een verplichting tot bijmenging van 
biobrandstoffen per liter brandstof kan zijn bedoeld, aangezien de huidige Europeesrechtelijke productnormen, te 
weten de CEN-normen, niet toelaten percentages biobrandstof toe te voegen per liter die zo hoog zijn als de 
bestreden regeling oplegt. Het moet bijgevolg gaan om het opnemen van biobrandstoffen in de totale 
hoeveelheid brandstoffen die zij in België op de markt brengen. Bijgevolg zouden de bestreden bepalingen 
veeleer een verplichting tot minimaal aanbod inhouden, en niet een norm waaraan elke eenheid van de op de 
markt gebrachte brandstoffen dient te voldoen. Een dergelijke maatregel behoort volgens de verzoekende 
partijen tot de aangelegenheid van het leefmilieu. 
 
 A.8.2.1.  De verzoekende partijen wijzen voorts erop dat de verdediging van de Ministerraad haaks staat op 
de mededeling van de gemachtigde van de Regering tijdens de parlementaire voorbereiding, aangezien die 
laatste uiteenzette dat de bestreden bepalingen geen productnormen uitmaken. 
 
 A.8.2.2.  De tussenkomende partijen antwoorden dat die beweerde tegenstelling niet bestaat, aangezien de 
uiteenzetting van de gemachtigde van de Regering betrekking had op de vraag of de bestreden bepalingen 
productnormen zijn in de zin van het EU-recht, meer bepaald de richtlijn 98/34/EG, terwijl de verdediging van 
de Ministerraad betrekking heeft op het begrip « productnorm » in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de 
bijzondere wet tot hervorming der instellingen. 
 
 A.8.2.3.  Volgens de Ministerraad doet ook de verwijzing naar de richtlijn 2003/30/EG geen afbreuk aan de 
kwalificatie van de bestreden bepalingen als productnormen, aangezien die richtlijn reeds is omgezet door 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005. 
 
 A.9.1.  Tot slot voeren de verzoekende partijen aan dat, in zoverre artikel 3 van de richtlijn 2003/30/EG 
vereist dat « nationale » indicatieve streefcijfers worden vastgesteld voor het minimale aanbod van 
biobrandstoffen, dit in België dient te worden geregeld door een samenwerkingsakkoord, gesloten door de drie 
gewesten en de federale overheid. 
 
 A.9.2.  De Ministerraad antwoordt dat voor wat België betreft, de bedoelde streefcijfers zijn vastgesteld in 
het koninklijk besluit van 4 maart 2005. De gewesten zouden bij de totstandkoming daarvan wel degelijk zijn 
betrokken, met name in het kader van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 20 oktober 2004. 
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 Wat het tweede middel betreft 
 
 A.10.1.  In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, doordat zij 
worden onderworpen aan een onevenredig moeilijke verplichting tot bijmenging, waaraan zij technisch gezien 
niet kunnen voldoen. 
 
 A.10.2.  De Ministerraad en de tussenkomende partijen voeren aan dat het tweede middel onontvankelijk is, 
aangezien de verzoekende partijen nergens uiteenzetten welke categorieën van personen verschillend zouden 
worden behandeld. De tussenkomende partijen voeren bovendien aan dat de bestreden bepalingen van toepassing 
zijn op alle aardoliemaatschappijen die benzine en/of diesel ter verbruik uitslaan binnen het Belgische 
grondgebied. 
 
 A.11.1.  Wat de beweerde handelsbelemmering betreft, voeren de verzoekende partijen een aantal 
technische en economische moeilijkheden aan die het hun onevenredig moeilijk tot zelfs onmogelijk maken aan 
de bestreden bepalingen te voldoen zonder de Europeesrechtelijke CEN-normen te schenden. Als gevolg van die 
CEN-normen, die een maximumpercentage van 5 % ethanol per eenheid benzine en een maximumpercentage 
van 7 % FAME per eenheid diesel opleggen, zouden zij genoodzaakt zijn aan elk contingent benzine of diesel 
4 % duurzame biobenzine respectievelijk biodiesel toe te voegen, aangezien het hun nagenoeg onmogelijk is een 
tekort te compenseren met een later contingent. 
 
 Voor wat benzine betreft, zouden de CEN-normen het zelfs technisch onmogelijk maken aan de bestreden 
bepalingen te voldoen. De verzoekende partijen zetten uiteen dat het zuurstofgehalte van benzine 98 zonder 
ethanol reeds 2,5 % bedraagt, terwijl de CEN-normen een maximum van 2,7 % toelaten. Daarom zou het 
onmogelijk zijn om duurzame ethanol toe te voegen aan benzine 98. Bijgevolg zouden de producenten die zowel 
benzine 98 als benzine 95 in verbruik stellen, aan hun benzine 95 de facto een hoger percentage dan 4 % ethanol 
dienen toe te voegen teneinde te kunnen voldoen aan de jaarlijkse verplichting tot bijmenging, hetgeen hun niet 
is toegestaan, gelet op de CEN-norm van 5 %. 
 
 A.11.2.  De tussenkomende partijen argumenteren daarentegen dat, indien de biobrandstof die zich reeds in 
de door de verzoekende partijen aangekochte brandstof bevindt, aan de duurzaamheidscriteria voldoet, zulks in 
rekening kan worden gebracht voor de verplichting om het minimumpercentage van 4 % te halen.  
 
 Bovendien blijkt diesel in de praktijk ongeveer 1 % FAME te bevatten, die louter is toegevoegd als 
smeermiddel, teneinde de motoren niet te beschadigen. Zodoende zouden de verzoekende partijen tot 6 % FAME 
kunnen bijmengen zonder enige norm te schenden. Tot slot leggen de bestreden bepalingen volgens de 
tussenkomende partijen geen verplichting tot bijmenging per liter op, zodat zelfs occasioneel aangekochte diesel 
met 7 % niet-duurzame FAME in België ter verbruik kan worden uitgeslagen, indien dit in hetzelfde 
kalenderjaar wordt gecompenseerd. De marge van 3 % laat een ruime vrijheid aan de aardoliemaatschappijen. 
 
 Wat benzine betreft, geven de tussenkomende partijen aan dat benzine 98 niet noodzakelijk een 
zuurstofgehalte van 2,5 % zou bevatten. Dat zuurstofgehalte kan contractueel worden overeengekomen met de 
leverancier. Bovendien zouden de internationale markten reeds op de vraag naar zuurstofloze producten hebben 
ingespeeld door het publiekelijk verhandelen van Eurobob, een zuurstofloze benzinevariant die speciaal voor de 
Europese markt werd ontwikkeld met het oog op de bijmenging met bio-ethanol, aangezien de wettelijke 
verplichting tot bijmenging met ethanol in meer dan de helft van de lidstaten bestaat. De tussenkomende partijen 
stellen dat Eurobob niet duurder, maar zelfs goedkoper is dan normale benzine 98 of 95. De reden daarvoor is 
dat Eurobob een basisproduct is dat hoe dan ook moet worden bijgemengd om tot een marktklaar product te 
komen. 
 
 A.11.3.  Volgens de Ministerraad voorzien de bestreden bepalingen enkel in een verplichting om per 
kalenderjaar 4 % duurzame biobrandstoffen bij te mengen bij het in verbruik stellen van benzine- en 
dieselproducten voor motorbrandstoffen, dit teneinde Europese doelstellingen te realiseren. 
 
 A.12.1.1.  De verzoekende partijen stellen dat, om het juiste percentage te kunnen bewaken, zij op de 
internationale markt benzine en diesel moeten aankopen die niet voldoet aan de CEN-norm EN228 (de norm 
voor benzine) en EN590 (de norm voor diesel), maar dat zij dienen uit te gaan van zogenaamde biofree fuel, te 
weten benzine die voldoet aan de E nul-norm en diesel die voldoet aan de B nul-norm. Zij stellen dat die biofree 
fuel veel duurder is dan brandstof die aan de CEN-normen voldoet. 
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 A.12.1.2.  De tussenkomende partijen geven ook aan dat het onjuist is dat voor biofree diesel een 
aanzienlijke meerprijs dient te worden betaald. Diesel die geen FAME bevat, zou immers langer houdbaar zijn, 
en zou overigens vrij te koop zijn bij de Belgische raffinaderijen zonder dat hiervoor een toeslag moet worden 
betaald. 
 
 A.12.1.3.  De Ministerraad voert aan dat de verzoekende partijen geenszins verplicht zijn benzine en diesel 
aan te kopen die aan de E nul-norm resp. de B nul-norm voldoet, aangezien zij eveneens brandstoffen kunnen 
aankopen waaraan reeds een bepaalde hoeveelheid biobrandstof is toegevoegd. Zij kunnen daarbij het bewijs van 
de duurzaamheid van de brandstof vragen, dat wordt geleverd middels een biocertificaat. De Ministerraad 
betoogt eveneens dat de verzoekende partijen een product kunnen aankopen dat reeds aan de CEN-normen 
EN228 en EN590 voldoet, en dat na bijmenging met een biocomponent nog steeds aan die normen voldoet. Zij 
zouden ook kunnen analyseren welk volume brandstof zich reeds in het aangekochte product bevindt, en hoeveel 
zij nog kunnen bijmengen. 
 
 A.12.2.1.  De verzoekende partijen zetten uiteen dat de aangekochte biofree fuel niettemin een restfractie 
niet-duurzame ethanol of bio-ETBE blijkt te bevatten, zodat het zeer moeilijk is om na bijmenging van 4 % 
biobrandstof beneden de plafonds van 5 % ethanol (CEN-norm EN228) en 7 % FAME (CEN-norm EN590) te 
blijven. De verzoekende partijen zouden niet over de nodige meetsystemen beschikken om de exacte 
samenstelling van hun aangekochte product na te gaan. Zij voegen bovendien toe dat op de internationale markt 
vooralsnog geen diesel of benzine kan worden aangekocht die een welbepaald percentage aan duurzame 
biobrandstof bevat, en dat op hun leveranciers geen enkele wettelijke verplichting rust om de exacte 
samenstelling van de aangekochte brandstoffen mee te delen. 
 
 A.12.2.2.  De tussenkomende partijen repliceren dat er op de markt draagbare en goedkope toestellen 
beschikbaar zijn om de samenstelling van een brandstof te analyseren. De verzoekende partijen zouden 
overigens over die instrumenten moeten beschikken teneinde na te gaan of de door hen ter verbruik uitgeslagen 
brandstof voldoet aan de Europese normen. 
 
 Bovendien betogen de tussenkomende partijen dat de verzoekende partijen sterk genoeg staan om 
contractueel te eisen dat hun toeleveranciers de exacte samenstelling meedelen, aangezien zij in België 30 % van 
de invoer en 44 % van de distributie voor hun rekening nemen. De nieuwe richtlijn 2009/28/EG van 23 april 
2009, die dient te zijn omgezet tegen 5 december 2010, zou overigens een informatieverplichting bevatten. 
 
 A.12.3.1.  Vervolgens stellen de verzoekende partijen dat er geen internationale markt bestaat waar de 
verzoekende partijen duurzame biobrandstoffen kunnen aankopen, zodat zij zich dienen te bevoorraden bij 
individuele producenten van biobrandstoffen. Zij voegen daaraan toe dat er momenteel onvoldoende duurzame 
biobrandstof wordt geproduceerd om aan de door de bestreden bepalingen opgelegde verplichtingen te voldoen. 
 
 A.12.3.2.  De tussenkomende partijen geven aan dat zij ruimschoots voldoende biobrandstoffen kunnen 
leveren om aan de huidige bijmengingsverplichting te voldoen : hun capaciteit zou zelfs groot genoeg zijn om 
aan de Europese doelstelling van 10 % bijmenging tegen 2020 te voldoen. Zij voegen daaraan toe dat de wet 
geen vereisten oplegt inzake de herkomst van de biobrandstoffen : die kunnen ook bij niet-erkende productie-
eenheden worden aangekocht, en dit zowel binnen als buiten België. 
 
 A.12.4.1.  De verzoekende partijen voeren ook aan dat de brandstof die zij krachtens de bestreden 
bepalingen in verbruik dienen te stellen, niet overeenkomt met hun huidige afnameverplichtingen bij de 
Belgische raffinaderijen, die normale benzine en diesel betreffen, en dat zij dus worden gedwongen die 
overeenkomsten te herzien. 
 
 A.12.4.2.  De tussenkomende partijen repliceren dat de verzoekende partijen voldoende sterk staan om die 
contracten te heronderhandelen, aangezien zij, gelet op hun positie op de Belgische markt, voldoende druk 
kunnen uitoefenen. Bovendien zouden de internationale markten zich reeds hebben aangepast aan de Europese 
regels en aan de Belgische regels, die niet uniek zijn binnen de Europese Unie. 
 
 A.12.5.1.  Tot slot betogen de verzoekende partijen dat zij in bijkomende opslagreservoirs dienen te 
voorzien, aangezien meer aandacht zal dienen te worden besteed aan de samenstelling van de benzine en de 
diesel met verhoogde concentraties bio-ethanol respectievelijk FAME, teneinde de Europese normen niet te 
schenden. 
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 A.12.5.2.  De tussenkomende partijen zien niet in waarom die bijkomende opslagreservoirs nodig zouden 
zijn. De gangbare techniek voor het bijmengen van biobrandstof, te weten splash blending, zou immers geen 
bijkomende installaties vergen. 
 
 A.12.5.3.  Ook volgens de Ministerraad zou het niet nodig zijn in bijkomende opslagreservoirs te voorzien, 
aangezien de verkochte producten steeds aan de Europese CEN-normen dienen te voldoen. 
 
 A.12.6.  Tot slot wijzen de verzoekende partijen erop dat op de Belgische markt geen pure biobrandstof kan 
worden verkocht, aangezien de overheid de verkoop daarvan enkel toestaat aan wagens die deel uitmaken van 
een gesloten circuit. Het wagenpark zou overigens niet voorzien zijn op pure biobrandstof zolang de overheid de 
autobouwers niet verplicht om in auto’s een flexi-fuel tank te installeren. Bijgevolg kunnen de verzoekende 
partijen enkel biobrandstoffen in verbruik stellen door ze bij te mengen bij de benzine en diesel die ze uitslaan, 
met als plafond de CEN-normen. Bovendien wordt enkel de Belgische markt in aanmerking genomen om na te 
gaan of is voldaan aan de verplichting tot bijmenging. 
 
 A.12.7.1.  De Ministerraad voert aan dat het bewijs van een beperking van de vrijheid van handel en 
nijverheid dient te worden aangetoond aan de hand van precieze en concrete gegevens. Volgens de Ministerraad 
bevat de argumentatie van de verzoekende partijen geen enkel bewijs, noch in de vorm van een 
deskundigenrapport, noch in eender welke andere vorm, die aantoont dat het technisch of economisch 
onmogelijk is om aan de bestreden bepalingen te voldoen. 
 
 A.12.7.2.  De verzoekende partijen antwoorden dat zij wel degelijk diverse handelsbelemmeringen 
opsommen die de toepassing van de bestreden bepalingen veroorzaakt, en stelt vast dat de Ministerraad geen 
enkele daarvan tegenspreekt of weerlegt. 
 
 A.13.1.  De Ministerraad voert aan dat, zelfs indien er sprake zou zijn van een handelsbelemmering, deze 
een legitiem doel nastreeft en de bestreden maatregelen niet kennelijk onevenredig zijn met dat doel. Het 
legitieme doel van de bestreden bepalingen zou erin bestaan de luchtverontreiniging te verminderen en de 
luchtkwaliteit te verbeteren. De Ministerraad wijst op rechtspraak van het Hof die stelt dat de bescherming van 
het leefmilieu een legitiem doel is dat een beperking van de vrijheid van handel en nijverheid kan 
verantwoorden. 
 
 A.13.2.  De tussenkomende partijen wijzen op de noodzaak om de afname van biobrandstoffen op de 
Belgische markt te verbeteren. De bestreden bepalingen zouden noodzakelijk zijn teneinde de Belgische 
overheid toe te staan de Europese doelstellingen ter bevordering van biobrandstoffen in het vervoer verder te 
realiseren. Die doelstellingen zouden passen in het kader van het Kyoto-Protocol en van het verminderen van de 
afhankelijkheid van Europa van geïmporteerde energie en het veiligstellen van toekomstige energievoorziening. 
 
 A.14.1.  Volgens de Ministerraad is de bestreden maatregel evenmin kennelijk onevenredig met het 
nagestreefde doel, aangezien de verzoekende partijen nalaten te bewijzen dat het voor hen technisch en 
economisch onhaalbaar zou zijn om de verplichtingen opgelegd door de bestreden wet na te leven. 
 
 A.14.2.  Volgens de tussenkomende partijen is de bestreden maatregel evenredig met de nagestreefde 
doelstelling, aangezien de verzoekende partijen de bestreden bepalingen gemakkelijk kunnen naleven, onder 
meer door correcte afspraken te maken met hun toeleveranciers betreffende de hoeveelheid en de herkomst van 
eventuele biobrandstoffen die door hen aan de aan te kopen diesel- of benzineproducten zouden zijn toegevoegd. 
Aangezien de bestreden bepalingen hoofdzakelijk administratieve en contractuele gevolgen zouden hebben, 
zouden zij niet kennelijk onevenredig zijn met het nagestreefde doel van de bescherming van het leefmilieu. Zij 
wijzen tot slot erop dat dergelijke verplichtingen niet alleen in België voorkomen : zo zou meer dan de helft van 
de lidstaten een bijmengingsverplichting hebben ingevoerd, en zou het duurzame karakter van de 
biobrandstoffen voortspruiten uit initiatieven op Europees niveau. 
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- B - 

 

 Wat de bestreden bepalingen betreft 

 

 B.1.  Het beroep tot vernietiging is gericht tegen de wet van 22 juli 2009 houdende 

verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele 

motorbrandstoffen. Uit de uiteenzetting van de middelen blijkt evenwel dat het beroep enkel 

is gericht tegen de artikelen 4 en 5 van die wet, die luiden als volgt : 

 

 « Art. 4. § 1.  Elke geregistreerde aardoliemaatschappij die benzineproducten en/of 
dieselproducten uitslaat tot verbruik, is verplicht in hetzelfde kalenderjaar eveneens een 
hoeveelheid duurzame biobrandstoffen in verbruik te stellen, als volgt : 
 
 -  FAME ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid 
dieselproducten; 
 
 -  bio-ethanol, zuiver of in de vorm van bio-ETBE, ten belope van minstens 4 v/v % van 
de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid benzineproducten. 
 
 § 2.  De verplichting bedoeld in § 1 rust niet op de hoeveelheden benzineproducten en/of 
dieselproducten die een geregistreerde aardoliemaatschappij in verbruik stelt vanuit de 
verplichte voorraden bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 26 januari 2006 betreffende de 
aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van 
een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet 
van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, in zoverre deze verplichte voorraden 
die onvermengd met biobrandstoffen door APETRA in volle eigendom worden aangehouden 
en beheerd, in verbruik worden gesteld bij de eerste verwerving door een koper zonder een 
accijnsnummer. 
 
 Art. 5.  De uitslag tot verbruik van duurzame biobrandstoffen zoals bedoeld in artikel 4 
gebeurt door vermenging met de tot verbruik uit te slagen benzineproducten en/of 
dieselproducten, met naleving van de productnormen NBN EN 590 voor dieselproducten en 
NBN EN 228 voor benzineproducten ». 
 

 

 Wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de tussenkomsten betreft 

 

 B.2.1.  De eerste verzoekende partij is een erkende beroepsvereniging die, blijkens haar 

statuten, als maatschappelijk doel heeft de algemene en zakelijke belangen te verdedigen van 

de onafhankelijke invoerders van olieproducten, zowel in België als in het buitenland. 
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 De tweede tot en met de zeventiende verzoekende partij zijn onafhankelijke invoerders, 

handelaars en verdelers van olieproducten. Zij voeren aan dat zij als gevolg van de bestreden 

bepalingen rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door een zware en ingrijpende 

verplichting tot bijmenging van duurzame biobrandstoffen bij de door hen tot verbruik 

uitgeslagen brandstoffen. 

 

 In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, doen de verzoekende partijen blijken 

van het rechtens vereiste belang.  

 

 B.2.2.  De memorie van tussenkomst van de vzw « Belgian Bioethanol Association » en 

van de vzw « Belgian Biodiesel Board » is ontvankelijk, aangezien de leden van die 

beroepsverenigingen rechtstreeks in hun situatie kunnen worden geraakt door de beslissing 

van het Hof met betrekking tot de bestreden bepalingen. 

 

 B.2.3.  Eric Watteau heeft op 30 december 2009 een memorie van tussenkomst 

ingediend. Aangezien die memorie van tussenkomst geen betrekking heeft op de middelen die 

in het verzoekschrift zijn uiteengezet, is zij onontvankelijk. Artikel 87, § 2, van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof staat immers, in tegenstelling tot artikel 85, 

niet toe dat in de memorie nieuwe middelen worden geformuleerd. 

 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.3.  In hun eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden 

bepalingen artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen schenden, aangezien niet de federale wetgever, maar de gewesten 

bevoegd zijn om maatregelen ter bescherming van het leefmilieu te nemen. 

 

 Het verweer van de Ministerraad en van de tussenkomende partijen houdt voornamelijk 

in dat de bestreden bepalingen « productnormen » zouden uitmaken in de zin van artikel 6, 

§ 1, II, tweede lid, 1°, van dezelfde bijzondere wet, zodat zij wel degelijk onder de 

bevoegdheid van de federale wetgever zouden vallen. 
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 B.4.1.  Door de bijzondere wet van 16 juli 1993 kreeg artikel 6, § 1, II, eerste lid, 1°, van 

de bijzondere wet van 8 augustus 1980, met ingang van 30 juli 1993, zijn huidige redactie. 

Daardoor verviel de bevoegdheid van de federale wetgever om nog normen ter bescherming 

van het leefmilieu vast te stellen.  

 

 Op grond van artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van die bijzondere wet blijft de federale 

overheid evenwel bevoegd om dienaangaande productnormen vast te stellen, mits de 

gewestregeringen daarbij worden betrokken (artikel 6, § 4, 1°, van diezelfde bijzondere wet).  

 

 Productnormen zijn regels die op dwingende wijze bepalen aan welke eisen een product 

moet voldoen, bij het op de markt brengen, onder meer ter bescherming van het milieu. Zij 

bepalen met name welk niveau van verontreiniging of hinder niet mag worden overschreden 

in de samenstelling of bij de emissies van een product, en kunnen specificaties bevatten over 

de eigenschappen, de beproevingsmethoden, het verpakken, het merken en het etiketteren van 

producten. 

 

 B.4.2.  In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558/1, p. 20; 

Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 en 44) is bij herhaling erop 

gewezen dat als « productnormen » waarvan het vaststellen aan de federale overheid wordt 

voorbehouden, alleen moeten worden beschouwd voorschriften waaraan producten vanuit 

milieuoogpunt moeten beantwoorden « bij het op de markt brengen ». Het voorbehouden van 

de bevoegdheid inzake productnormen aan de federale overheid is immers precies 

verantwoord door de noodzaak om de Belgische economische en monetaire unie te vrijwaren 

(Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558/1, p. 20; Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1063/7, p. 37) 

en om obstakels voor het vrije verkeer van goederen tussen de gewesten uit de weg te ruimen 

(Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558/5, p. 67).  

 

 B.5.1.  Hoewel artikel 5 van de bestreden wet bepaalt dat aan de opgelegde 

verplichtingen dient te worden voldaan door « vermenging met de tot verbruik uit te slagen 

benzineproducten en/of dieselproducten », en hoewel het begrip « vermenging » in de 

bestreden wet verder niet wordt gedefinieerd, blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de 

wetgever rekening wilde houden met het advies van de Europese Commissie nr. 2007/0266/B 

van 15 augustus 2007 betreffende het ontwerp van artikel 183 van de programmawet van 
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27 april 2007, op grond waarvan de benzineproducten 7 % ethanol en de dieselproducten 5 % 

FAME moesten bevatten. 

 

 In de memorie van toelichting van de bestreden wet wordt daarom het volgende gesteld : 

 

 « De verplichting tot bijmenging van fossiele motorbrandstoffen met biobrandstof is van 
toepassing op de jaarlijkse hoeveelheid van de tot verbruik uitgeslagen fossiele 
motorbrandstoffen en niet op elke individuele liter. 
 
 Het product dat overeenkomstig het voorontwerp van wet tot verbruik wordt uitgeslagen 
moet ten allen tijde in overeenstemming zijn met de geldende productnormen. Deze zijn ook 
opgenomen in het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende de benamingen en de 
kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor 
motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines » (Parl. St., Kamer, 
2008-2009, DOC 52-2037/001, p. 7). 
 

 Het is in die interpretatie dat het Hof de bestreden bepalingen toetst aan de 

bevoegdheidverdelende regels.  

 

 B.5.2.  Door de geregistreerde aardoliemaatschappijen die benzineproducten en/of 

dieselproducten uitslaan tot verbruik, te verplichten om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid 

duurzame biobrandstoffen in verbruik te stellen, leggen de bestreden bepalingen een 

productnorm op in de zin van artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Die verplichting houdt immers een 

voorwaarde in waaraan, op straffe van de « administratieve boete » bedoeld in artikel 10 van 

de bestreden wet, dient te zijn voldaan bij het op de markt brengen van benzine- of 

dieselproducten. De omstandigheid dat niet elke eenheid van het op de markt gebrachte 

product aan die voorwaarde dient te voldoen, sluit de kwalificatie als productnorm niet uit. 

Bijgevolg was de federale wetgever bevoegd om die verplichting op te leggen. 

 

 B.6.  Het eerste middel is niet gegrond. 

 

 

 Wat het tweede middel betreft 

 

 B.7.  In hun tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van de vrijheid 
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van handel en nijverheid. Zij stellen dat, om technische redenen, zoals een verbod op verkoop 

van zuivere biobrandstof in een open circuit, alsook een wagenpark dat niet is aangepast aan 

rijden op zuivere biobrandstof, aan de door de bestreden bepaling verwoorde verplichting 

enkel kan worden voldaan door duurzame biobrandstoffen toe te voegen aan de diesel en de 

benzine die aan de pomp worden verkocht. Zulks zou in strijd zijn met de richtlijn 98/70/EG, 

en aldus de vrijheid van handel en nijverheid op discriminatoire wijze schenden. Daarnaast 

voeren zij aan dat de lage plafonds die de CEN-normen EN590 (maximaal 7 % FAME per 

liter diesel) en EN228 (maximaal 5 % bio-ethanol of 15 % bio-ETBE per liter benzine) 

bepalen, in de wetenschap dat de aangekochte diesel of benzine steeds een fractie (niet 

noodzakelijk duurzame) biobrandstof bevat, de bijmengingsverplichting technisch onmogelijk 

of zeer moeilijk maken. 

 

 Daartegen voeren de Ministerraad en de tussenkomende partijen aan dat, enerzijds, de 

door de verzoekende partijen aangevoerde technische bezwaren niet gegrond zijn, en, 

anderzijds, de vrijheid van handel en nijverheid niet absoluut is. 

 

 B.8.  De vrijheid van handel en nijverheid kan niet worden opgevat als een absolute 

vrijheid. In zeer veel gevallen zal een wetskrachtige norm - zij het in de economische sector 

of in andere sectoren - de handelingsvrijheid van de betrokken personen of ondernemingen 

beperken en daardoor noodzakelijkerwijze een weerslag hebben op de vrijheid van handel en 

nijverheid. De wetgever zou de vrijheid van handel en nijverheid zoals bedoeld in artikel 6, 

§ 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 slechts schenden, indien hij die 

vrijheid zou beperken zonder dat daartoe enige noodzaak bestaat of indien die beperking 

totaal onevenredig zou zijn met het nagestreefde doel of aan dat beginsel op zodanige wijze 

afbreuk zou doen dat de economische unie en monetaire eenheid erdoor in het gedrang komt.  

 

 B.9.  In de bewoordingen ervan vóór de inwerkingtreding van de richtlijn 2009/30/EG 

van 23 april 2009 bepaalden de artikelen 3 en 4 van de richtlijn 98/70/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 « betreffende de kwaliteit van benzine en van 

dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad » : 

 

 « Artikel 3  Benzine  
 
 1.  De lidstaten verbieden uiterlijk per 1 januari 2000 het op hun grondgebied in de 
handel brengen van gelode benzine. 
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 2. a)  De lidstaten zien erop toe dat er uiterlijk per 1 januari 2000 op hun grondgebied 
slechts ongelode benzine in de handel kan worden gebracht die beantwoordt aan de 
milieutechnische specificaties van bijlage I. 
 
 b)  Onverminderd het bepaalde onder a), staan de lidstaten vanaf 1 januari 2000 toe dat 
ongelode benzine die beantwoordt aan de specificaties van bijlage III, in de handel wordt 
gebracht. 
 
 c)  De lidstaten zien erop toe dat er uiterlijk per 1 januari 2005 op hun grondgebied 
slechts ongelode benzine in de handel kan worden gebracht die beantwoordt aan de 
milieutechnische specificaties van bijlage III. 
 
 d)  Onverminderd het bepaalde onder c), nemen de lidstaten alle maatregelen die nodig 
zijn om ervoor te zorgen dat te gelegener tijd, doch uiterlijk op 1 januari 2005, ongelode 
benzine met een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg op hun grondgebied in de handel 
wordt gebracht. De lidstaten zorgen ervoor dat dergelijke ongelode benzine beschikbaar is op 
een verantwoord evenwichtig gespreide geografische basis en in alle overige opzichten 
voldoet aan de specificaties van bijlage III. 
 
 De lidstaten mogen voor de ultraperifere gebieden specifieke bepalingen opstellen voor 
de invoering van dieselbrandstof met een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg. De lidstaten 
die gebruikmaken van deze bepaling, brengen de Commissie hiervan op de hoogte. De 
Commissie beveelt in richtsnoeren aan, wat voor de toepassing van dit punt moet worden 
verstaan onder ' beschikbaarheid op een verantwoord evenwichtig gespreide geografische 
basis '. 
 
 e)  De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk per 1 januari 2009 op hun grondgebied slechts 
ongelode benzine in de handel kan worden gebracht die voldoet aan de milieutechnische 
specificaties van bijlage III, doch een zwavelgehalte heeft van maximaal 10 mg/kg. 
 
 3.  In afwijking van lid 1 kan een lidstaat op een uiterlijk 31 augustus 1999 bij de 
Commissie in te dienen verzoek toestemming krijgen om het in de handel brengen van gelode 
benzine op zijn grondgebied uiterlijk tot 1 januari 2005 te blijven toestaan, indien die lidstaat 
kan aantonen dat een verbod ernstige sociaal-economische moeilijkheden zou opleveren, of 
onder andere wegens de klimaatsomstandigheden in die lidstaat niet algemeen van voordeel 
zou zijn voor het milieu of de gezondheid. 
 
 Het loodgehalte van gelode benzine mag niet meer bedragen dan 0,15 g/l en het 
benzeengehalte moet beantwoorden aan de specificaties van bijlage I. De andere waarden van 
de specificaties mogen blijven zoals ze momenteel zijn. 
 
 4.  Onverminderd de bepalingen van lid 2 kan een lidstaat op een uiterlijk 31 augustus 
1999 bij de Commissie in te dienen verzoek toestemming krijgen om het in de handel brengen 
van ongelode benzine die niet voldoet aan de specificatie voor het zwavelgehalte in bijlage I 
op zijn grondgebied uiterlijk tot 1 januari 2003 te blijven toestaan, indien die lidstaat kan 
aantonen dat de noodzakelijke aanpassingen van de productie-installaties in de periode tussen 
de datum van aanneming van deze richtlijn en 1 januari 2000, ernstige moeilijkheden zouden 
opleveren voor zijn industrieën. 
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 5.  Onverminderd de bepalingen van lid 2 kan een lidstaat op een uiterlijk 31 augustus 
2003 bij de Commissie in te dienen verzoek toestemming krijgen om het in de handel brengen 
op zijn grondgebied van ongelode benzine met een zwavelgehalte dat niet voldoet aan 
bijlage III, maar wel aan bijlage I, uiterlijk tot 1 januari 2007 te blijven toestaan, indien die 
lidstaat kan aantonen dat de noodzakelijke aanpassingen van de productie-installaties in de 
periode tussen de datum van aanneming van deze richtlijn en 1 januari 2005, ernstige 
moeilijkheden zouden opleveren voor zijn industrieën. 
 
 6.  De Commissie kan de in de leden 3, 4 en 5 bedoelde afwijkingen in overeenstemming 
met het Verdrag toestaan. 
 
 De Commissie stelt de lidstaten en het Europees Parlement en de Raad in kennis van haar 
besluit. 
 
 7.  Onverminderd lid 1 kunnen de lidstaten het in de handel brengen van kleine 
hoeveelheden gelode benzine met de in lid 3 genoemde specificaties blijven toestaan tot een 
maximum van 0,5 % van de totale verkoop, voor distributie door speciale belanghebbende 
groeperingen ten behoeve van oude, karakteristieke voertuigen. 
 
 Artikel 4  Dieselbrandstof  
 
 1. a)  De lidstaten zien erop toe dat er uiterlijk per 1 januari 2000 op hun grondgebied 
slechts dieselbrandstof in de handel wordt gebracht die beantwoordt aan de milieutechnische 
specificaties van bijlage II. 
 
 b)  Onverminderd het bepaalde onder a) staan de lidstaten vanaf 1 januari 2000 toe dat 
dieselbrandstof die beantwoordt aan de specificaties van bijlage IV, in de handel wordt 
gebracht. 
 
 c)  De lidstaten zien erop toe dat er uiterlijk per 1 januari 2005 op hun grondgebied 
slechts dieselbrandstof in de handel wordt gebracht die beantwoordt aan de milieutechnische 
specificaties van bijlage IV. 
 
 d)  Onverminderd het bepaalde onder c), nemen de lidstaten alle maatregelen die nodig 
zijn om ervoor te zorgen dat te gelegener tijd, doch uiterlijk op 1 januari 2005, dieselbrandstof 
met een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg op hun grondgebied in de handel wordt 
gebracht. De lidstaten zorgen ervoor dat dergelijke dieselbrandstof beschikbaar is op een 
verantwoord evenwichtig gespreide geografische basis en in alle overige opzichten voldoet 
aan de specificaties van bijlage IV. 
 
 De lidstaten mogen voor de ultraperifere gebieden specifieke bepalingen opstellen voor 
de invoering van dieselbrandstof met een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg. De lidstaten 
die gebruikmaken van deze bepaling, brengen de Commissie hiervan op de hoogte. 
 
 e)  De lidstaten zorgen ervoor, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 1, 
onder a), dat uiterlijk per 1 januari 2009 op hun grondgebied slechts dieselbrandstof in de 
handel kan worden gebracht die voldoet aan de milieutechnische specificaties van bijlage IV, 
doch een zwavelgehalte heeft van maximaal 10 mg/kg. 
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 2.  Onverminderd de bepalingen van lid 1 kan een lidstaat op een uiterlijk 31 augustus 
1999 bij de Commissie in te dienen verzoek toestemming krijgen om het in de handel brengen 
op zijn grondgebied van dieselbrandstof met een zwavelgehalte dat niet voldoet aan het 
bepaalde in bijlage II maar het huidige gehalte niet overschrijdt, uiterlijk tot 1 januari 2003 te 
blijven toestaan, indien die lidstaat kan aantonen dat de noodzakelijke aanpassingen van de 
productie-installaties in de periode tussen de datum van aanneming van deze richtlijn en 
1 januari 2000 ernstige moeilijkheden zouden opleveren voor zijn industrieën. 
 
 3.  Onverminderd de bepalingen van lid 1 kan een lidstaat op een uiterlijk 31 augustus 
2003 bij de Commissie in te dienen verzoek toestemming krijgen om het in de handel brengen 
op zijn grondgebied van dieselbrandstof met een zwavelgehalte dat niet voldoet aan het 
bepaalde in bijlage IV maar wel aan het bepaalde in bijlage II, uiterlijk tot 1 januari 2007 te 
blijven toestaan, indien die lidstaat kan aantonen dat de noodzakelijke aanpassingen van de 
productie-installaties in de periode tussen de datum van aanneming van deze richtlijn en 
1 januari 2005 ernstige moeilijkheden zouden opleveren voor zijn industrieën. 
 
 4.  De Commissie kan de in de leden 2 en 3 bedoelde afwijking in overeenstemming met 
het Verdrag toestaan. 
 
 Zij stelt de lidstaten, de Raad en het Europees Parlement in kennis van haar besluit. 
 
 5.  De lidstaten zorgen ervoor dat de op hun grondgebied in de handel verkrijgbare 
gasoliën die bedoeld zijn om in niet voor de weg bestemde mobiele machines, 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines te worden gebruikt, minder dan 2000 mg/kg zwavel 
bevatten. Uiterlijk op 1 januari 2008 wordt het maximaal toelaatbare zwavelgehalte van 
gasoliën voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines en landbouwtrekkers 
of bosbouwmachines verlaagd tot 1000 mg/kg. De lidstaten kunnen echter een lagere 
grenswaarde verplicht stellen of hetzelfde zwavelgehalte dat in deze richtlijn voor 
dieselbrandstof wordt voorgeschreven ». 
 

 Artikel 5 van dezelfde richtlijn bepaalt : 

 

 « De lidstaten mogen het in de handel brengen van brandstoffen die met de voorschriften 
van deze richtlijn in overeenstemming zijn niet verbieden, beperken of beletten ». 
 

 De Europese Commissie, die zich moest uitspreken over de verenigbaarheid, met die 

bepalingen, van het ontworpen artikel 183 van de programmawet van 27 april 2007, op grond 

waarvan de benzineproducten 7 % ethanol en de dieselproducten 5 % FAME moesten 

bevatten, heeft gesteld : 

 

 « In verband met de kwaliteit van benzine wordt in artikel 3, lid 1, van richtlijn 98/70/EG 
gepreciseerd dat uiterlijk vanaf 1 januari 2005 ongelode benzine alleen op het grondgebied 
van de lidstaten in de handel kan worden gebracht indien die in overeenstemming is met de in 
bijlage III ervan vastgestelde milieuspecificaties. Die bijlage, die onder meer de maximale 
waarden vaststelt voor de zuurstofhoudende verbindingen in de samenstelling van benzine, 
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bepaalt voor het in benzine aanwezige ethanol een maximale grenswaarde van 5 vol %. Er is 
daarentegen geen enkele minimale grenswaarde bepaald. 
 
 De Commissie vestigt de aandacht van de Belgische overheid dus erop dat de 
verplichting vervat in het ontwerp waarvan is kennisgegeven, namelijk het in de handel 
brengen van ongelode benzine met een laag zwavelgehalte en een ethanolpercentage van 7 % 
- zonder dat overigens wordt gepreciseerd of het gaat om een minimum- of 
maximumwaarde -, niet in overeenstemming is met richtlijn 98/70/EG. 
 
 Ten aanzien van dieselbrandstof bepaalt artikel 4 van richtlijn 98/70/EG evenzo dat die, 
vanaf uiterlijk 1 januari 2005, alleen op het grondgebied van de lidstaten in de handel kan 
worden gebracht indien die in overeenstemming is met de in bijlage IV van de richtlijn 
vastgestelde milieuspecificaties. Die bijlage bevat echter geen enkele specificatie ten aanzien 
het methylvetzuurgehalte (FAME) van dieselbrandstof. 
 
 Er dient eveneens te worden onderstreept dat, luidens artikel 5 van richtlijn 98/70/EG, de 
lidstaten het in de handel brengen van brandstoffen die in overeenstemming zijn met de 
voorschriften van de richtlijn zelf, niet mogen verbieden, beperken of beletten. Hieruit volgt 
dat de verplichting tot het in de handel brengen bepaald in het ontwerp waarvan is 
kennisgegeven, in zoverre die niet voldoet aan de voorschriften van richtlijn 98/70/EG, op 
onverantwoorde wijze de toegang tot de Belgische markt kan belemmeren van benzine met 
een ethanolgehalte lager dan 7 %, alsook van diesel met minder dan 5 % FAME, ook al gaat 
het om benzine en diesel die voldoen aan de kwaliteitsspecificaties van richtlijn 98/70/EG » 
(advies van de Commissie nr. 2007/0266/B van 15 augustus 2007) (eigen vertaling). 
 

 B.10.1.  De richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 

2009 « tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, 

dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van 

broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van 

de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en 

tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG » heeft artikel 3 van de voormelde richtlijn 98/70/EG 

gewijzigd en artikel 4 ervan vervangen. 

 

 B.10.2.  Artikel 3 van de voormelde richtlijn 98/70/EG bepaalt voortaan : 

 

 « 1.  De lidstaten verbieden uiterlijk per 1 januari 2000 het op hun grondgebied in de 
handel brengen van gelode benzine. 
 
 2.  De lidstaten zien erop toe dat op hun grondgebied slechts benzine in de handel kan 
worden gebracht die beantwoordt aan de milieutechnische specificaties van bijlage I. 
 
 Voor de perifere gebieden kunnen de lidstaten evenwel specifieke maatregelen treffen om 
benzine met een maximumzwavelgehalte van 10 mg/kg in de handel te brengen. De lidstaten 
die van deze mogelijkheid gebruikmaken, stellen de Commissie hiervan in kennis. 
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 3.  Tot 2013 schrijven de lidstaten voor dat de leveranciers ervoor moeten zorgen dat 
benzine met een maximumzuurstofgehalte van 2,7 % en een maximumethanolgehalte van 5 % 
in de handel wordt gebracht. Indien zij dit noodzakelijk achten, kunnen zij deze maatregel 
verlengen. Zij zorgen ervoor dat de consument naar behoren wordt voorgelicht over het 
biobrandstofgehalte van benzine en in het bijzonder over de wijze waarop de diverse 
benzinemengsels moeten worden gebruikt. 
 
 4.  Onverminderd lid 5 kunnen lidstaten met een lage omgevingstemperatuur gedurende 
de zomerperiode benzine in de handel brengen met een maximale dampspanning van 70kPa. 
 
 Lidstaten waarop de in de eerste alinea bedoelde afwijking niet van toepassing is, kunnen 
uit hoofde van lid 5 gedurende de zomerperiode benzine met ethanol in de handel brengen 
met een maximale dampspanning van 60kPa, met daarbovenop de in bijlage III vermelde 
toegestane afwijking van de maximale dampspanning, op voorwaarde dat het ethanol 
biobrandstof is. 
 
 5.  Indien de lidstaten gebruik wensen te maken van een van de in lid 4 genoemde 
afwijkingen, stellen zij de Commissie hiervan in kennis en verstrekken zij haar alle relevante 
informatie. De Commissie beoordeelt de wenselijkheid en duur van de afwijking, met 
inachtneming van : 
 
 a)  het vermijden van sociaaleconomische problemen als gevolg van de hogere 
dampspanning, met inbegrip van de noodzaak van technische aanpassingen binnen een 
bepaalde tijdslimiet; en  
 
 b)  de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van de hogere dampspanning en 
in het bijzonder de gevolgen voor de naleving van de Gemeenschapswetgeving inzake 
luchtkwaliteit, zowel in de betrokken lidstaat als in de andere lidstaten. 
 
 Indien uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat de afwijking ertoe leidt dat niet 
voldoende voldaan wordt aan de Gemeenschapswetgeving inzake luchtkwaliteit of 
luchtvervuiling, met inbegrip van de relevante grenswaarden en emissieplafonds, wordt de 
aanvraag geweigerd. De Commissie houdt eveneens rekening met de relevante streefwaarden. 
 
 Indien de Commissie binnen zes maanden na ontvangst van alle relevante informatie 
geen bezwaar tegen het verzoek heeft aangetekend, kan de betrokken lidstaat de 
uitzonderingsmaatregel waarom het heeft verzocht toepassen. 
 
 6.  Onverminderd lid 1 kunnen de lidstaten het in de handel brengen van kleine 
hoeveelheden gelode benzine met een loodgehalte van maximaal 0,15 g/l blijven toestaan tot 
een maximum van 0,03 % van de totale verkoop, voor distributie door speciale 
belanghebbende groeperingen ten behoeve van oude, karakteristieke voertuigen ». 
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 Op grond van bijlage I bij de richtlijn 2009/30/EG bedraagt de maximale grenswaarde 

van het ethanolvolume van toepassing op de in de handel verkrijgbare benzineproducten 

bestemd voor voertuigen met elektrische ontstekingsmotoren, 10 vol %. Die is evenwel, op 

grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn 98/70/EG, zoals gewijzigd bij de 

richtlijn 2009/30/EG, beperkt tot 5 %, minstens tot 2013. Er is daarentegen geen enkele 

minimumgrens vastgesteld. 

 

 B.10.3.  Artikel 4 van dezelfde richtlijn bepaalt voortaan : 

 

 « 1.  De lidstaten zorgen ervoor dat op hun grondgebied slechts dieselbrandstof in de 
handel kan worden gebracht die voldoet aan de milieutechnische specificaties van bijlage II. 
 
 Met inachtneming van de vereisten van bijlage II mogen de lidstaten toestaan dat diesel 
met een methylvetzuurgehalte (FAME) van meer dan 7 % in de handel wordt gebracht. 
 
 De lidstaten zorgen ervoor dat de consument naar behoren wordt voorgelicht over het 
biobrandstofgehalte van dieselbrandstof, in het bijzonder FAME. 
 
 2.  De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk op 1 januari 2008 gasoliën die bedoeld zijn om 
in niet voor de weg bestemde mobiele machines (met inbegrip van binnenschepen), 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines en pleziervaartuigen te worden gebruikt, op hun 
grondgebied slechts in de handel mogen worden gebracht indien hun zwavelgehalte niet meer 
dan 1 000 mg/kg zwavel bedraagt. Met ingang van 1 januari 2011 is het maximaal toelaatbare 
zwavelgehalte van deze gasoliën 10 mg/kg. De lidstaten zorgen ervoor dat andere vloeibare 
brandstoffen dan deze gasoliën enkel mogen gebruikt worden op binnenschepen en op 
pleziervaartuigen als het zwavelgehalte van deze vloeibare brandstoffen het maximaal 
toegelaten gehalte van deze gasoliën niet overtreft. 
 
 In verband met minder ernstige verontreiniging in de toeleveringsketen, kunnen de 
lidstaten per 1 januari 2011 echter toestaan dat gasolie die bestemd is voor gebruik in niet 
voor de weg bestemde mobiele machines (met inbegrip van binnenschepen), 
landbouwtrekkers of bosbouwmachines en pleziervaartuigen tot 20 mg/kg zwavel bevat op 
het laatste punt van distributie aan de eindverbruiker. De lidstaten kunnen tevens toestaan dat 
tot 31 december 2011 gasolie met een zwavelgehalte tot 1 000 mg/kg in de handel wordt 
gebracht voor railvoertuigen, landbouwtrekkers en bosbouwmachines, op voorwaarde dat het 
goed functioneren van de emissiebeperkingssystemen niet in gevaar wordt gebracht. 
 
 3.  Voor de perifere gebieden kunnen de lidstaten evenwel specifieke maatregelen treffen 
om dieselbrandstof en gasoliën met een maximumzwavelgehalte van 10 mg/kg in de handel te 
brengen. De lidstaten die van deze mogelijkheid gebruikmaken, stellen de Commissie hiervan 
in kennis. 
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 4.  Voor lidstaten met streng winterweer mag het maximale distillatiepunt van 65 % bij 
een temperatuur van 250 °C voor dieselbrandstof en gasolie vervangen worden door een 
maximaal distillatiepunt van 10 % (volumeprocent) bij een temperatuur van 180 °C ». 
 

 Op grond van bijlage II bij de voormelde richtlijn 2009/30/EG bedraagt de maximale 

grenswaarde van het FAME-gehalte in de in de handel verkrijgbare dieselproducten voor 

voertuigen met compressieontstekingsmotoren, 7 vol %. Er is geen enkele minimumgrens 

vastgelegd. 

 

 B.10.4.  Die bepalingen zijn in werking getreden de twintigste dag na die van de 

bekendmaking van de voormelde richtlijn 2009/30/EG in het Publicatieblad van de Europese 

Unie, namelijk op 25 juni 2009. Zij hebben dus, vanaf die datum, het oorspronkelijke artikel 3 

van de richtlijn 98/70/EG gedeeltelijk en het oorspronkelijke artikel 4 ervan volledig 

opgeheven. De lidstaten dienen die uiterlijk vóór 31 december 2010 om te zetten. 

 

 In dat opzicht merkt het Hof op dat het recht van de Europese Unie de lidstaten, 

adressaten van een richtlijn, verbiedt om, gedurende de omzettingstermijn waarin de richtlijn 

voorziet om die in werking te stellen, bepalingen aan te nemen die de verwezenlijking van het 

door die richtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in het gedrang kunnen brengen (HvJ, 

18 december 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, punt 45; HvJ, 14 september 

2006, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, C-138/05, punt 42). 

 

 Hieruit volgt met name dat de lidstaten, gedurende de omzettingstermijn van die richtlijn, 

geen bepalingen zouden kunnen aannemen die weliswaar hetzelfde doel nastreven, maar het 

op samenhangende wijze invoeren van commercialisatiebeperkingen in de hele Unie in de 

weg staan (zie, mutatis mutandis, HvJ, 14 juni 2007, Commissie t. België, C-422/05, punt 63). 

 

 B.11.  Een wetsbepaling die in strijd is met het vrije verkeer van goederen en diensten is 

ipso facto in strijd met de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie. Een dergelijke maatregel benadeelt immers producenten of 

dienstenverstrekkers uit andere lidstaten inzake de toegang tot de Belgische markt. 

 

 De verplichting om op jaarbasis minstens 4 vol % bio-ethanol op de markt te brengen in 

verhouding tot de hoeveelheid op de markt gebrachte benzine, en minstens 4 vol % FAME op 

de markt te brengen in verhouding tot de op de markt gebrachte hoeveelheid diesel, lijkt op 
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gespannen voet te staan met artikel 5 van de voormelde richtlijn 98/70/EG, omdat die 

verplichting een voorwaarde toevoegt aan de in die richtlijn gespecifieerde technische 

vereisten, ook al dient niet elke eenheid van de op de markt gebrachte benzine en diesel te 

worden vermengd met een respectievelijk bepaald contingent bio-ethanol of FAME.  

 

 Aan het Hof van Justitie dient daarom de in het beschikkend gedeelte weergegeven eerste 

prejudiciële vraag te worden gesteld.  

 

 B.12.1.  Bovendien rijst de vraag of, vóór de aanneming en de inwerkingtreding van de 

bestreden bepalingen, daarvan moest worden kennisgegeven aan de Europese Commissie 

overeenkomstig artikel 8 van de richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 22 juni 1998 « betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en 

technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij ». 

 

 Artikel 8 van de voormelde richtlijn bepaalt dat de lidstaten, in beginsel, ieder ontwerp 

voor een technisch voorschrift onmiddellijk meedelen aan de Commissie. 

 

 Overeenkomstig artikel 1, punt 11, van diezelfde richtlijn wordt het technische 

voorschrift als volgt gedefinieerd : 

 

 « een technische specificatie of andere eis of een regel betreffende diensten, met inbegrip 
van de erop toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen die de jure of de facto moeten 
worden nageleefd voor de verhandeling, de dienstverrichting, de vestiging van een verrichter 
van diensten of het gebruik in een lidstaat of in een groot deel van een lidstaat, alsmede de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, behoudens die bedoeld in artikel 10, van de 
lidstaten waarbij de vervaardiging, de invoer, de verhandeling of het gebruik van een product 
dan wel de verrichting of het gebruik van een dienst of de vestiging als dienstverlener wordt 
verboden ». 
 

 Hieruit volgt dat een technisch voorschrift in de zin van de voormelde richtlijn met name, 

luidens artikel 1, een « technische specificatie », een « andere eis » of een wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepaling is waarbij onder meer de verhandeling of het gebruik van een 

product worden verboden. 
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 Volgens het Hof van Justitie « veronderstelt het begrip ' technische specificatie ' dat de 

nationale maatregel noodzakelijkerwijze op het product of zijn verpakking als zodanig 

betrekking heeft en derhalve een van de vereiste kenmerken van een product vaststelt » (HvJ, 

8 november 2007, Schwibbert, C-20/05, punt 35; HvJ, 21 april 2005, Lindberg, C-267/03, 

punt 57; HvJ, 8 maart 2001, Van der Burg, C-278/99, punt 20). Dat begrip omvat met name 

de productiemethoden en -procedés daar zij een invloed hebben op de kenmerken van de 

producten (artikel 1, punt 3, van de richtlijn). 

 

 De wetsbepaling die de verhandeling van een product verbiedt of slechts op marginale 

wijze toestaat (zie, mutatis mutandis, HvJ, 21 april 2005, Lindberg, C-267/03, punt 77), vormt 

overigens eveneens een technisch voorschrift waarvan de Commissie in beginsel in kennis 

moet worden gesteld. 

 

 Te dezen leggen de bestreden bepalingen geen vast percentage bio-ethanol of FAME in 

elke liter benzine of diesel op.  

 

 B.12.2.  In de veronderstelling dat het zou gaan om technische voorschriften in de zin van 

artikel 1 van de voormelde richtlijn zou nog de vraag rijzen of de overheid ertoe gehouden 

was van de bestreden bepalingen vooraf kennis te geven, niettegenstaande het feit dat een 

dergelijke kennisgeving niet is vereist wanneer de lidstaat, door de aanneming van de in het 

geding zijnde bepalingen, « zich [voegt] naar dwingende communautaire besluiten die de 

aanneming van technische voorschriften […] tot gevolg hebben » (artikel 10, lid 1, eerste 

streepje, van de voormelde richtlijn 98/34/EG). 

 

 Bijgevolg dient de in het beschikkend gedeelte weergegeven tweede prejudiciële vraag te 

worden gesteld. 
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 Om die redenen,  
 
 het Hof  
 
 -  verklaart de tussenkomst van Eric Watteau onontvankelijk; 
 
 -  stelt, alvorens uitspraak ten gronde te doen, aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie de volgende prejudiciële vragen :  
 
 1.  Dienen de artikelen 3, 4 en 5 van de richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 oktober 1998 « betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en 
tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad » alsook, in voorkomend geval, artikel 4, 
lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 26, lid 2, 28 en 34 tot 36 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in die zin te worden 
geïnterpreteerd dat zij zich verzetten tegen een wetsbepaling op grond waarvan elke 
geregistreerde aardoliemaatschappij die benzineproducten en/of dieselproducten uitslaat tot 
verbruik, verplicht is in het hetzelfde kalenderjaar eveneens een hoeveelheid duurzame 
biobrandstoffen in verbruik te stellen, namelijk bio-ethanol, zuiver of in de vorm van 
bio-ETBE, ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid 
benzineproducten, en FAME ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen 
hoeveelheid dieselproducten ?  
 
 2.  Dient, indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord, artikel 8 van 
de richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad « betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels 
betreffende de diensten van de informatiemaatschappij » in die zin te worden geïnterpreteerd 
dat het, niettegenstaande artikel 10, lid 1, eerste streepje, van dezelfde richtlijn, de 
verplichting oplegt dat de Commissie in kennis wordt gesteld van een ontwerpnorm op grond 
waarvan elke geregistreerde aardoliemaatschappij die benzineproducten en/of dieselproducten 
uitslaat tot verbruik, verplicht is in hetzelfde kalenderjaar eveneens een hoeveelheid duurzame 
biobrandstoffen in verbruik te stellen, namelijk bio-ethanol, zuiver of in de vorm van 
bio-ETBE, ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen hoeveelheid 
benzineproducten, en FAME ten belope van minstens 4 v/v % van de tot verbruik uitgeslagen 
hoeveelheid dieselproducten ? 
 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 december 2010.  

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux  M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4821 

 
 

Arrest nr. 150/2010 
van 22 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 6 en 14, derde lid, van afdeling 2bis 

(« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, 

van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 20 november 2009 in zake Giuseppe Capelluto en Diyavenita Pinti tegen de 
bvba « CARU », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 december 
2009, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 6 en 14, derde lid, van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten, in die zin geïnterpreteerd dat de huurder in het kader van een 
handelshuurovereenkomst die, krachtens artikel 14, derde lid, voor onbepaalde duur 
stilzwijgend is vernieuwd, aan de rechter geen herziening van de in die huurovereenkomst 
bepaalde huurprijs kan vragen op grond van het voormelde artikel 6, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet in zoverre zij een verschil in behandeling teweegbrengen tussen die huurder en 
de huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst die niet wordt verlengd door een 
stilzwijgende vernieuwing, aan wie een dergelijke mogelijkheid wel wordt toegekend ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  Giuseppe Capelluto en Diyavenita Pinti, wonende te 1180 Brussel, Rose 
Hoevelaan 14/13; 
 
 -  de bvba « CARU », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 7301 Boussu, 
route de Mons 214; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de bvba « CARU »; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Laurent loco Mr. M. Eloy, advocaten bij de balie te Brussel, voor Giuseppe 
Capelluto en Diyavenita Pinti; 
 
 .  Mr. M. Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, voor de bvba « CARU »; 
 
 .  Mr. J. Bourtembourg, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 1 februari 1984 wordt door Giuseppe Capelluto en Diyavenita Pinti een handelshuurovereenkomst van 
negen jaar gesloten met de bvba « CARU ». Op 31 januari 1993 verstrijkt de huurovereenkomst. De 
bvba « CARU », huurder, vordert geen hernieuwing van de huur binnen de wettelijke termijnen, maar blijft in 
het verhuurde goed en blijft de huurprijs ervan betalen, zonder dat de verhuurders zich daartegen verzetten. 
 
 Artikel 14 van de huurovereenkomst bepaalt dat de bijzondere regels van de Handelshuurwet van 30 april 
1951 van toepassing zijn in zoverre van die wettelijke bepalingen niet wordt afgeweken, hetzij expliciet, hetzij 
impliciet, door de ene of de andere bepaling van die huurovereenkomst. 
 
 De rechter in eerste aanleg stelt vast dat geen enkele bepaling van de huurovereenkomst tussen de partijen 
afwijkt van artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet. Daaruit volgt dat, sinds 1 februari 1993, de partijen 
gebonden zijn door een huurovereenkomst van onbepaalde duur. 
 
 Op 30 juni 2004 vraagt de bvba « CARU » aan de oorspronkelijke verhuurder een herziening van de 
huurprijs op grond van artikel 6 van de Handelshuurwet. Een maand later antwoordt de raadsman van de 
verhuurders dat deze zich tegen die vordering verzetten omdat de mogelijkheid tot driejaarlijkse herziening 
waarin artikel 6 van de wet voorziet, niet van toepassing is in het geval van een huurovereenkomst van 
onbepaalde duur. 
 
 Bij een vonnis van 7 juni 2005 verklaart de Vrederechter van het kanton Boussu de vordering ontvankelijk, 
maar niet gegrond. Op hoger beroep van de bvba « CARU » bevestigt het vonnis van 28 februari 2008 de 
beslissing van de eerste rechter in zoverre zij de vordering ontvankelijk verklaart, maar hervormt het ze voor het 
overige en stelt het een deskundige aan met als opdracht de normale huurwaarde van het gehuurde goed te 
bepalen en zijn advies te geven over de omstandigheden die een verschil in huurwaarde, dat bewezen wordt 
geacht, konden verantwoorden. 
 
 Bij zijn arrest van 20 november 2009 oordeelt de verwijzende rechter dat artikel 6 van de Handelshuurwet 
van 30 april 1951 in die zin zou kunnen worden geïnterpreteerd dat de mogelijkheid tot herziening waarin het 
voorziet, niet denkbaar is in het kader van een huurovereenkomst van onbepaalde duur.  
 
 De verweerster in cassatie werpt de vraag op of de artikelen 6 en 14, derde lid, van de Handelshuurwet, in 
die zin geïnterpreteerd, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zoverre zij een verschil in 
behandeling teweegbrengen tussen de huurder in het kader van een dergelijke handelshuurovereenkomst en de 
huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst die niet wordt verlengd door een stilzwijgende 
vernieuwing, aan wie de mogelijkheid om een herziening van de huurprijs te vragen, wel wordt toegekend. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A – 

 
 Memorie van de eisers in cassatie 
 
 A.1.1.  De eisers in cassatie geven aan dat het bekritiseerde verschil in behandeling een onderscheid maakt 
tussen personen die zich in twee verschillende situaties bevinden en die bijgevolg geen identieke behandeling 
zouden mogen genieten.  
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 De huurders in het kader van een handelshuurovereenkomst die nog niet is verlengd en de huurders in het 
kader van een huurovereenkomst die stilzwijgend is vernieuwd met toepassing van artikel 14, derde lid, van de 
Handelshuurwet, vormen immers categorieën van personen die zich in een verschillende juridische situatie 
bevinden. De eerstgenoemden zijn onderworpen aan een huurovereenkomst van bepaalde duur die in driejarige 
perioden kan worden verdeeld, terwijl de laatstgenoemden gebonden zijn door een huurovereenkomst van 
onbepaalde duur die niet in driejarige perioden verdeelbaar is en die niet onderworpen is aan alle bepalingen van 
de Handelshuurwet. In het geval van een stilzwijgende vernieuwing is de nieuwe huurovereenkomst aan het 
gemeen recht onderworpen, behoudens het recht van de verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen mits 
hij ze ten minste achttien maanden vooraf opzegt, onverminderd de mogelijkheid, voor de huurder, om een 
hernieuwing te vragen. Er wordt gepreciseerd dat in een arrest van het Hof van Cassatie van 8 januari 1960 
wordt bevestigd dat de huurovereenkomst van onbepaalde duur aan het gemeen recht is onderworpen. 
 
 De eisers in cassatie besluiten dat geen enkele persoon die zich in een identieke situatie bevindt, 
verschillend is behandeld en dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet zijn geschonden omdat de 
categorieën van verhuurders niet vergelijkbaar zijn. 
 
 A.1.2.  In ondergeschikte orde geven de eisers in cassatie aan dat, indien het Hof zou oordelen - quod non - 
dat de beoogde categorieën van verhuurders vergelijkbaar zijn en onder eenzelfde juridische situatie vallen, niet 
zou kunnen worden aangenomen dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zou zijn geschonden. Te 
dezen zou het bekritiseerde verschil in behandeling op een objectief criterium berusten, namelijk al dan niet 
huurder zijn in het kader van een handelshuurovereenkomst die stilzwijgend is vernieuwd. Welnu, de 
mogelijkheid tot een driejaarlijkse herziening voor de huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst die 
niet door een stilzwijgende vernieuwing is verlengd, zou een compensatie zijn voor de lange duur van de 
handelshuurovereenkomst. Die verantwoording zou zijn gegeven in de memorie van toelichting van het ontwerp 
van wet dat tot de in het geding zijnde bepaling heeft geleid, en in het verslag door de heer Humblet namens de 
Commissie voor de Economische Zaken en de Middenstand (Parl. St., Kamer, 1947-1948, nr. 20, p. 14). 
 
 Er wordt aangevoerd dat de ratio legis van artikel 6 van de wet niet kan worden toegepast op een 
huurovereenkomst van onbepaalde duur die kan worden beëindigd door de verhuurder, mits hij ze ten minste 
achttien maanden vooraf opzegt, en door de huurder, mits hij ze volgens het gemeen recht opzegt. 
 
 Het differentiatiecriterium zou dus objectief en redelijk volkomen te verantwoorden zijn, waarbij de 
evenredigheid van het verschil in behandeling evenmin ter discussie kan worden gesteld. 
 
 
 Memorie van de verweerster in cassatie 
 
 A.2.1.  Er wordt opgemerkt dat, volgens de rechtsleer, artikel 6 van de wet van 30 april 1951 een bepaling 
is die in het belang van beide medecontractanten is ingevoerd om in zekere mate de nadelen van de lange 
huurtermijn weg te werken. Diezelfde rechtsleer wijst erop dat een zekere rechtspraak ervan uitgaat dat een 
vordering tot herziening niet kan worden ingesteld bij een stilzwijgende vernieuwing met toepassing van 
artikel 14, derde lid, van de wet, en merkt op dat die oplossing bijzonder nadelig is voor de huurder. 
 
 De rechtsleer zou eveneens toegeven dat die rechtspraak, die de huurder geen enkele mogelijkheid laat om 
zich tot de rechter te wenden, niet lijkt overeen te stemmen met de doelstellingen van de wetgever. Het doel van 
het mechanisme dat de partijen toelaat een aanpassing van de huurprijs te verkrijgen, zou immers erin bestaan 
rekening te houden met de lange duur van de huurovereenkomst waarin een dwingende Handelshuurwet 
voorziet, en met de noodzaak om rekening te houden met de omstandigheden die de partijen redelijkerwijs niet 
konden voorzien bij het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst. 
 
 A.2.2.  Het door de prejudiciële vraag beoogde verschil in behandeling tussen de twee categorieën van 
huurders zou niet redelijk zijn verantwoord op basis van het doel van het herzieningsmechanisme, namelijk een 
tegenwicht bieden voor de wettelijke duur van negen jaar en de noodzaak om rekening te houden met de theorie 
van de onvoorzienbaarheid. Voor beide categorieën van huurders gaat het immers om een langdurige 
huurovereenkomst – van minimum negen jaar – die impliceert dat noodzakelijkerwijs rekening moet worden 
gehouden met de omstandigheden die de partijen redelijkerwijs niet konden voorzien bij het sluiten van de 
oorspronkelijke overeenkomst, overeenkomstig de wil van wetgever. 
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 A.2.3.  De verweerster in cassatie voert aan dat een verzoenende interpretatie kan worden aangenomen, 
volgens welke de artikelen 6 en 14, derde lid, van de wet van 30 april 1951 in die zin zouden worden 
geïnterpreteerd dat de huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst die voor onbepaalde duur 
stilzwijgend is vernieuwd, aan de rechter een herziening van de in die huurovereenkomst bepaalde huurprijs zou 
kunnen vragen. In die interpretatie zouden de in het geding zijnde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet schenden. 
 
 
 Memorie van de Ministerraad 
 
 A.3.1.  De Ministerraad wijst erop dat volgens artikel 3 van de Handelshuurwet van 30 april 1951 de duur 
van de handelshuurovereenkomst niet korter mag zijn dan negen jaar, een bepaling die van dwingend recht is. De 
wet voorziet niettemin in verschillende gevallen waarin de handelshuurovereenkomst kan worden beëindigd 
vóór het einde van de minimumperiode van negen jaar. Wanneer de oorspronkelijk vastgestelde termijn ten 
einde loopt, kunnen de partijen overeenkomen de huurovereenkomst te hernieuwen voor een duur van negen 
jaar. Zij kunnen eveneens, bij notariële akte of bij akte verleden voor de vrederechter van de plaats van het 
onroerend goed, een kortere duur overeenkomen in twee gevallen die worden beoogd in artikel 13 van de wet. 
Indien de huurder nalaat om binnen de termijn of in de vorm de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te 
vragen, en indien de verhuurder op zijn beurt nalaat het vertrek van de huurder uit het verhuurde goed te eisen, 
zal de huurovereenkomst worden beschouwd als stilzwijgend vernieuwd met toepassing van artikel 14, derde lid, 
van de wet. 
 
 De wettelijke bepalingen betreffende de stilzwijgende vernieuwing zijn suppletief. Het is dus mogelijk om 
contractueel ervan af te wijken. 
 
 De Ministerraad benadrukt dat de meeste bepalingen van de Handelshuurwet, met inbegrip van die 
betreffende de vordering tot herziening, bepalingen van dwingend recht zijn. De overeenkomst mag derhalve het 
recht op herziening niet beperken, noch de nadere regels ervan bepalen. De huurovereenkomst mag evenmin 
bepalen dat de clausule inzake indexering een herziening onmogelijk maakt. 
 
 A.3.2.  In antwoord op de prejudiciële vraag geeft de Ministerraad aan dat, wat de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 30 april 1951 betreft, dient te worden opgemerkt dat de mogelijkheid tot 
driejaarlijkse herziening van de handelshuur werd ingevoerd als compensatie voor de minimumduur van negen 
jaar van de handelshuurovereenkomsten. 
 
 A.3.3.  Hoewel de kwestie controversieel is in de rechtsleer en in de rechtspraak, zou men zich moeten 
houden aan een strikte interpretatie van de in het geding zijnde bepalingen, met name de artikelen 6 en 14, derde 
lid, van de wet van 30 april 1951. Die interpretatie zou ontegenzeglijk leiden tot een weigering van het voordeel 
van artikel 6 aan de partijen wanneer zij met toepassing van artikel 14, derde lid, een huurovereenkomst van 
onbepaalde duur hebben gesloten, indien de van het recht op hernieuwing vervallen huurder in het bezit van het 
verhuurde goed wordt gelaten. Een stilzwijgend vernieuwde huurovereenkomst kan immers niet in driejarige 
perioden worden verdeeld, zodat de verhuurder, bij ontstentenis van specifieke conventionele bepalingen, zich in 
de onmogelijkheid bevindt de huurprijs te laten herzien overeenkomstig artikel 6. Het is enkel via een procedure 
tot hernieuwing dat de huurprijs van een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur zou kunnen worden 
herzien. 
 
 Vermits de partijen die zich hebben verbonden in een handelshuurovereenkomst van bepaalde duur zich in 
een minder gunstige situatie bevinden in zoverre de overeenkomst voor een minimumduur van negen jaar moet 
zijn aangegaan, zou het volgens de Ministerraad, niet discriminerend zijn om hun, wat de herziening van de huur 
betreft, een ander lot voor te behouden dan hetwelk is toebedeeld aan de partijen die verbonden zijn door een 
handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur en die op eender welk ogenblik die overeenkomst kunnen 
beëindigen mits zij ze achttien maanden vooraf opzeggen, onverminderd het recht, voor de huurder, om een 
hernieuwing te vragen. 
 
 A.3.4.  Net zoals de verwijzende rechter vestigt de Ministerraad verder nog de aandacht op het feit dat een 
deel van de rechtsleer en van de rechtspraak van mening is dat artikel 6 van de Handelshuurwet moet kunnen 
worden toegepast op de handelshuurovereenkomsten van onbepaalde duur. Volgens die stelling zou artikel 6 op 
geen enkel ogenblik een huurovereenkomst van bepaalde duur vereisen en zou bovendien artikel 3 van de 
Handelshuurwet enkel bepalen dat een handelshuurovereenkomst niet korter mag zijn dan negen jaar, waardoor 
het impliciet zou toelaten dat een huurovereenkomst vanaf het begin voor onbepaalde duur wordt gesloten. 



 6

 
 A.3.5.  Een laatste argument zou zijn dat, ongeacht de onbepaalde duur van een handelshuurovereenkomst, 
het mogelijk zou zijn het ogenblik te bepalen waarop elke driejarige periode zal eindigen, wat zou toelaten de 
letter van artikel 6 van de Handelshuurwet na te leven. 
 
 Volgens de Ministerraad zou de vraag, indien voor die interpretatie zou worden geopteerd, geen voorwerp 
meer hebben omdat de huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst, ongeacht of deze voor bepaalde 
dan wel onbepaalde duur is gesloten, zich zou kunnen beroepen op het procedé tot herziening van de huurprijs, 
waarin artikel 6 van de wet van 30 april 1951 voorziet. 
 
 
 Memorie van antwoord van de verweerster in cassatie 
 
 A.4.1.  De verweerster in cassatie geeft aan dat zij in eerste instantie zal antwoorden op de prejudiciële 
vraag zoals ze is geformuleerd, om vervolgens een interpretatie voor te stellen van de artikelen 6 en 14, derde 
lid, van de wet van 30 april 1951, die de geformuleerde discriminatie uitsluit. 
 
 Wat de prejudiciële vraag betreft, geeft de verweerster voor de verwijzende rechter aan dat men ervan moet 
uitgaan dat te dezen de bewoordingen van de vraag ertoe brengen om, de situatie te vergelijken van enerzijds, de 
huurders in het kader van een handelshuurovereenkomst die voor onbepaalde duur stilzwijgend is vernieuwd en, 
anderzijds, de huurders in het kader van een handelshuurovereenkomst die niet door een stilzwijgende 
vernieuwing wordt verlengd en waarvan de duur bijgevolg bepaald is.  
 
 De Ministerraad zou niet betwisten dat die twee categorieën vergelijkbaar zijn, in tegenstelling tot de eisers 
in cassatie die van mening zijn dat de twee categorieën van verhuurders zich in een verschillende juridische 
situatie bevinden. De verweerster in cassatie geeft aan dat zij de opportuniteit van zulk een overweging niet 
inziet, vermits in de vraag wordt verzocht om twee categorieën van huurders te vergelijken. 
 
 Er wordt aangegeven dat, gelet op de doelstellingen van de wetgever, namelijk de bescherming van de 
handelszaak waarborgen en de nefaste gevolgen van onvoorzienbaarheid vermijden, de situatie van de huurder in 
het kader van een handelshuurovereenkomst die voor onbepaalde duur stilzwijgend is vernieuwd, uitermate 
vergelijkbaar is met die van de huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst die niet door een 
stilzwijgende vernieuwing wordt verlengd. Het gaat in beide gevallen immers om een langdurige 
huurovereenkomst - van minimum negen jaar -, wat impliceert dat noodzakelijkerwijs rekening moet worden 
gehouden met de omstandigheden die de partijen redelijkerwijs niet konden voorzien bij het sluiten van de 
oorspronkelijk overeenkomst, overeenkomstig de wil van de wetgever. 
 
 Anderzijds zou er, voor die beide partijen, eveneens sprake zijn van een huurovereenkomst die wordt 
gekenmerkt door de noodzaak om de stabiliteit te waarborgen van de betrokken handelszaak. In dat opzicht zou 
het verschil in behandeling dat tussen de twee categorieën van huurders wordt doorgevoerd, op een objectief 
criterium berusten, namelijk al dan niet huurder zijn in het kader van een handelshuurovereenkomst die 
stilzwijgend is vernieuwd. Het verschil in behandeling tussen die twee categorieën van huurders zou echter niet 
redelijk zijn verantwoord rekening houdend met het doel van het herzieningsmechanisme, namelijk een 
tegenwicht bieden voor de wettelijke duur van negen jaar, en het feit dat noodzakelijkerwijs rekening moet 
worden gehouden met de theorie van de onvoorzienbaarheid. 
 
 Dat verschil zou evenmin verantwoord zijn op grond van het algemene doel van de Handelshuurwet, 
namelijk de bescherming van de handelszaak waarborgen. Volgens de verweerster in cassatie bepaalt artikel 6 
van de Handelshuurwet niet dat de bepaalde duur van de overeenkomst een kenmerk is dat voor de toepassing 
ervan is vereist. Bovendien bepaalt artikel 1 van diezelfde wet dat zij in al haar bepalingen op alle 
handelshuurovereenkomsten van toepassing is. De verwerende vennootschap ziet bijgevolg niet in wat de 
medecontractanten, meer bepaald de huurder, het recht zou ontnemen om een herziening van de huur te vragen 
aan het einde van het twaalfde jaar van een overeenkomst die oorspronkelijk voor negen jaar werd gesloten en 
die werd verlengd door het feit dat beide partijen niets hadden ondernomen, hetgeen moet worden beschouwd als 
een stilzwijgende instemming van de partijen om de overeenkomst te verlengen overeenkomstig artikel 14, derde 
lid, van de wet. 
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 A.4.2.  De verweerster in cassatie onderstreept eveneens dat het niet uitgesloten is dat de overeenkomst 
reeds vanaf het begin een overeenkomst van onbepaalde duur is, maar van minimum negen jaar. Men zou, 
eveneens in dat geval, niet kunnen stellen dat de partijen, aan het einde van elke driejarige periode, niet de 
mogelijkheid genieten tot herziening van de huurprijs die is bepaald in de overeenkomst die hen bindt. 
 
 A.4.3.  De verweerster in cassatie benadrukt nog het feit dat, voor de huurders, de verplichte minimumduur 
van negen jaar een verplichting is die niet bestaat. Artikel 3, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt immers 
wel degelijk dat de duur van de huurovereenkomst niet korter mag zijn dan negen jaar. Het derde lid van 
dezelfde bepaling voorziet in een uitzondering voor de huurder, die de lopende huurovereenkomst kan 
beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij zes maanden vooraf opzegt. Anderzijds kan de 
huurder ervan afzien zich op die minimumduur te beroepen. 
 
 Er wordt aangegeven dat het werkelijke doel erin bestaat, gelet op het feit dat voor een handelsactiviteit een 
vaste en blijvende vestigingsplaats nodig is, de in de huurovereenkomst bepaalde huurprijs te kunnen wijzigen 
indien zulks overeenstemt met de economische realiteit van de huurmarkt, zonder de overeenkomst die de 
partijen bindt te moeten beëindigen. Het zou niet redelijk verantwoord zijn om categorieën van personen die zich 
in werkelijkheid in situaties bevinden die in alle opzichten identiek zijn, behalve dat zij ervoor hebben gekozen 
de huurovereenkomst niet expliciet te hernieuwen, of soms hebben ondergaan dat deze - wegens onbekwaamheid 
of nalatigheid – niet expliciet werd hernieuwd, verschillend te behandelen. 
 
 A.4.4.  Op het argument van de Ministerraad volgens hetwelk een huurovereenkomst van onbepaalde duur, 
gezien de onbepaalde duur ervan, niet in driejarige perioden zou kunnen worden verdeeld, antwoordt de 
verweerster in cassatie dat zij niet de pertinentie van het argument inziet omdat in het geval van een 
huurovereenkomst van onbepaalde duur de begindatum van de huurovereenkomst in elk geval bekend is. De 
eerste driejarige periode zou derhalve eindigen bij het verstrijken van een termijn van drie jaar, de tweede bij het 
verstrijken van een termijn van zes jaar. 
 
 De verweerster in cassatie benadrukt nog dat de verplichting met betrekking tot de minimumduur van 
negen jaar van de handelshuurovereenkomst niet uitsluit dat deze vanaf het begin een overeenkomst van 
onbepaalde duur is. Men zou niet kunnen aannemen, noch zelfs kunnen aanvoeren dat, in die omstandigheden, 
artikel 6 dat in de mogelijkheid tot herziening voorziet, niet van toepassing zou zijn wegens het feit dat zulk een 
huurovereenkomst niet in driejarige perioden kan worden verdeeld. 
 
 A.4.5.  Op het argument van de Ministerraad volgens hetwelk de combinatie van de artikelen 6 en 14, derde 
lid, van de Handelshuurwet tot gevolg zou hebben dat de enige mogelijkheid om de huurprijs van een 
handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur te herzien, zou bestaan in een omweg via een procedure tot 
hernieuwing, antwoordt de verwerende vennootschap dat zij niet de pertinentie inziet van een dergelijke 
opmerking die de wettelijke mogelijkheden voor de verhuurder betreft om de herzieningsprocedure bedoeld in 
artikel 6 van de wet van 30 april 1951 te omzeilen. Zij geeft verder nog aan dat een dergelijke opmerking, indien 
zij in casu toch pertinent zou zijn, ertoe zou strekken het onevenredige karakter van het verschil in behandeling 
aan te tonen rekening houdend met de nagestreefde doelstellingen, vermits, om een identiek en dus rechtmatig 
doel te bereiken, de partij bij de overeenkomst verplicht zou zijn de procedure tot hernieuwing te doorlopen, die 
ongetwijfeld zwaarder is dan de procedure tot herziening. 
 
 A.4.6.  De verweerster in cassatie geeft tot slot aan dat het Hof de voorkeur moet verlenen aan de 
verzoenende interpretatie die zij voorstelt voor de artikelen 6 en 14, derde lid, van de wet van 30 april 1951.  
 
 
 Memorie van antwoord van de Ministerraad  
 
 A.5.1.  Na te hebben herinnerd aan zijn argumentatie en aan die van de partijen in het geding voor de 
verwijzende rechter, geeft de Ministerraad aan dat geen enkele van die partijen het feit lijkt te betwisten dat het 
doel van de wetgever bij de aanneming van artikel 6 van de Handelshuurwet van 30 april 1951 erin bestond de 
huurder en de verhuurder de mogelijkheid te bieden om aan het einde van elke driejarige periode de huurprijs te 
herzien van een voor bepaalde duur gesloten handelshuurovereenkomst, teneinde de lange duur van de 
handelshuurovereenkomst te compenseren. 
 
 A.5.2.  De Ministerraad geeft vervolgens aan dat de situatie van de huurder in het kader van een 
handelshuurovereenkomst die voor onbepaalde duur stilzwijgend is vernieuwd, niet mag worden verward met de 
situatie van de huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst die niet door een stilzwijgende 
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vernieuwing wordt verlengd. Wanneer immers een huurder verzoekt om zijn handelshuurovereenkomst te 
hernieuwen, wordt deze in principe voor een periode van minimum negen jaar hernieuwd (artikel 13, eerste lid). 
De wet van 30 april 1951 staat zulk een hernieuwing maximum drie keer toe. De huurder in het kader van een 
handelshuurovereenkomst die stilzwijgend is vernieuwd krachtens artikel 14, derde lid, bevindt zich daarentegen 
in een volkomen andere situatie vermits een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur zal volgen op de 
oorspronkelijke huurovereenkomst, die voor een bepaalde duur van minimum negen jaar was gesloten. De 
huurder die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op hernieuwing wordt aldus opnieuw verbonden door een 
handelshuurovereenkomst van minimum negen jaar terwijl, wat de handelshuurovereenkomst van onbepaalde 
duur betreft, de verhuurder die op elk ogenblik kan beëindigen, mits hij ze ten minste achttien maanden vooraf 
opzegt. De twee categorieën van huurders die in de prejudiciële vraag worden beoogd, zouden zich bijgevolg 
niet in een situatie bevinden die objectief en redelijk vergelijkbaar is. Daaruit zou volgen dat de door de 
verwerende partij voorgestelde verzoenende interpretatie zou moeten worden geweerd vermits zij steunt op het 
feit dat de huurder in het kader van een handelshuurovereenkomst die stilzwijgend is vernieuwd, zich in een 
situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van de huurder wiens handelshuurovereenkomst niet door een 
stilzwijgende vernieuwing is verlengd.  
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  Het Hof wordt verzocht zich uit te spreken over de bestaanbaarheid, met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van de artikelen 6 en 14, derde lid, van de 

Handelshuurwet van 30 april 1951, in die zin geïnterpreteerd dat de huurder in het kader van 

een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur die met toepassing van het voormelde 

artikel 14, derde lid, tot stand is gekomen, aan de rechter geen herziening van de in die 

huurovereenkomst bepaalde huurprijs kan vragen op grond van het voormelde artikel 6. 

 

 B.1.2.  Het Hof wordt ondervraagd over het verschil in behandeling tussen twee 

categorieën van huurders: enerzijds, de huurder in het kader van een 

handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur die, met toepassing van artikel 14, derde lid, 

van de Handelshuurwet tot stand is gekomen, die niet aan de rechter de herziening van de in 

die huurovereenkomst bepaalde huurprijs kan vragen en, anderzijds, de huurder in het kader 

van een handelshuurovereenkomst die, met toepassing van artikel 13, eerste lid, van de 

Handelshuurwet wordt hernieuwd voor een duur van negen jaar, die aan de rechter wel een 

herziening van de huurprijs kan vragen. 

 

 B.1.3.  Uit de elementen van het dossier blijkt dat tussen de partijen voor het verwijzende 

rechtscollege een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur, met toepassing van 

artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet tot stand is gekomen, omdat de huurder, na het 

verstrijken van de oorspronkelijk gesloten handelshuurovereenkomst in het bezit van het 
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verhuurde goed werd gelaten. Het Hof zal het onderzoek van de in het geding zijnde 

bepalingen tot dat enkele geval beperken. 

 

 B.2.1.  Luidens artikel 13, eerste lid, van afdeling 2bis (« Regels betreffende de 

handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek 

(hierna : de Handelshuurwet van 30 april 1951) heeft de huurder het recht, bij voorkeur boven 

alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde 

handel voort te zetten, hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van de eerste of 

de tweede hernieuwing, voor een duur van negen jaar, behoudens akkoord van partijen dat 

blijkt uit een authentieke akte of uit een voor de rechter afgelegde verklaring.  

 

 B.2.2.  De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks op 

straffe van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis 

van de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór 

het eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de 

voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en 

moet de vermelding bevatten dat de verhuurder zal worden geacht met de hernieuwing van de 

huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze 

binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van 

hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde (artikel 14, 

eerste lid, van de Handelshuurwet van 30 april 1951). 

 

 B.2.3.  Artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet van 30 april 1951 mildert, ten 

voordele van de huurder de sanctie voor het niet in acht nemen van de vormen en termijnen in 

het kader van een aanvraag tot huurhernieuwing. Die bepaling luidt :  

 

 « Indien de van het recht op hernieuwing vervallen huurder, na het eindigen van de huur 
in het bezit van het verhuurde goed gelaten wordt, komt een nieuwe huur van onbepaalde 
duur tot stand, die de verhuurder zal kunnen beëindigen mits hij ze ten minste achttien 
maanden vooraf opzegt, onverminderd het recht van de huurder om hernieuwing te vragen ». 
 

 B.2.4.  Artikel 6 van de Handelshuurwet van 30 april 1951 bepaalt :  

 

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

 B.3.1.  In tegenstelling tot hetgeen de eisers in cassatie beweren, blijkt uit de 

bewoordingen van de prejudiciële vraag  dat het Hof niet wordt gevraagd de situatie van twee 

categorieën van verhuurders te vergelijken, maar wel die van de in B.1.2 vermelde 

categorieën van huurders. 

 

 B.3.2.  Volgens de Ministerraad zouden die twee categorieën van huurders zich in een 

situatie bevinden die niet vergelijkbaar is, vermits in het ene geval, de huurder partij is bij een 

overeenkomst van bepaalde duur terwijl hij, in het andere geval, partij is bij een overeenkomst 

van onbepaalde duur.  

 

 Die omstandigheid laat evenwel niet toe te besluiten dat die twee categorieën van 

huurders niet kunnen worden vergeleken. Het Hof dient daarentegen te onderzoeken of de 

gevolgen die, voor de huurder, zijn verbonden aan het al dan niet onbepaalde karakter van de 

duur van de overeenkomst, redelijk zijn verantwoord ten opzichte van het doel van de 

wetgever. 

 

 B.4.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 30 april 1951 blijkt dat de wetgever  

de huurder van een handelszaak een zekere stabiliteit wilde verzekeren en tegelijkertijd een 

evenwicht wilde vinden tussen de belangen van de huurder en die van de verhuurder. 

 

 Er werd uiteengezet dat de opzet van de wet beantwoordde « aan het streven om de 

gewettigde economische en sociale belangen van de Middenstand te vrijwaren tegen de 

onvastheid en de aanleidingen tot misbruiken die gepaard gaan met het stelsel van de volledige 

vrijheid van de huurovereenkomsten » en dat het « [doel] drievoudig [was] : 1° aan de 

handeldrijvende huurder waarborgen van duur en initiatief te verschaffen;
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2° hem de hernieuwing van de huurovereenkomst te verzekeren wanneer de eigenaar geen 

gegronde redenen heeft om anders over de plaatsen te beschikken en, bij gelijk aanbod, de 

voorkeur ten opzichte van elk opbiedend derde; 3° te zijnen bate verschillende vergoedingen in 

te voeren als waarborg hetzij tegen ontduiking van de wet, hetzij tegen ongeoorloofde 

mededinging of toeëigening van cliëntele bij gelegenheid van het verstrijken van een 

huurovereenkomst, hetzij, ten slotte, tegen verrijking zonder oorzaak » (Parl. St., Kamer, 

1947-1948, nr. 20, pp. 2, 4 en 5). 

 

 Er werd onderstreept dat « een evenwicht gevonden [moest] worden tussen de bescherming 

van de handelszaak, in de ruime zin genomen, en de eerbiediging van de wettige belangen van de 

eigenaars » en dat het betaamde « de tegenover elkaar staande belangen te verzoenen » (Parl. St., 

Senaat, 1948-1949, nr. 384, pp. 2 en 3). 

 

 Wat de mogelijkheid betreft, voor de partijen bij de overeenkomst, om driejaarlijks een 

herziening van de huurprijs te vragen, heeft de wetgever geoordeeld dat moest worden 

voorzien in een tegenwicht voor de minimumduur van negen jaar die door de Handelshuurwet 

is vastgesteld (Parl. St., Kamer, 1947-1948, nr. 20, p. 14). 

 

 B.5.1.  In zoverre de wetgever de in artikel 6 van de Handelshuurwet bepaalde 

mogelijkheid om de herziening van huurprijs te vragen heeft opgevat als tegengewicht voor 

de minimumduur van negen jaar waarin artikel 3, eerste lid, van de Handelshuurwet voorziet, 

dient te worden vastgesteld dat, wanneer met toepassing van het in het geding zijnde 

artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet een nieuwe huurovereenkomst van onbepaalde 

duur tot stand komt, zowel de verhuurder als de huurder die overeenkomst kunnen beëindigen 

mits naleving van een relatief korte opzeggingstermijn. Artikel 14, derde lid, van de 

Handelshuurwet bepaalt dienaangaande dat de verhuurder die overeenkomst zal kunnen 

beëindigen mits hij ze ten minste achttien maanden vooraf opzegt. De huurder kan, met 

toepassing van artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek, de voor onbepaalde duur gesloten 

huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.  

 

 B.5.2.  Wanneer de handelshuur bij gebrek aan hernieuwing een huurovereenkomst van 

onbepaalde duur is geworden, kunnen de contractpartijen evenwel in der minne een 

huurhernieuwing overeenkomen zonder de naleving van de wettelijke vormvoorschriften, die 

enkel van dwingend recht zijn ter bescherming van de verhuurder (Cass., 25 juni 1981, Arr. 
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Cass., 1980-1981, p. 1266). Vermits de mogelijkheid tot herziening ook geldt tijdens een 

dergelijke hernieuwde huur, kunnen de partijen bij een huurovereenkomst van onbepaalde 

duur, die met toepassing van artikel 14, derde lid, van de Handelshuurwet is tot stand 

gekomen, op die wijze alsnog het recht tot herziening bekomen.  

 

 B.5.3.  Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, is het verschil in behandeling redelijk 

verantwoord ten aanzien van het door de wetgever nagestreefde doel, dat in B.4 is 

omschreven. 

 

 B.6.  In de door de verwijzende rechter voorgelegde interpretatie van de in het geding 

zijnde bepalingen, dient de prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.7.  De Ministerraad en de verweerster in Cassatie merken op dat de in het geding zijnde 

bepalingen ook anders kunnen worden geïnterpreteerd. Artikel 3, eerste lid, van de 

Handelshuurwet bepaalt immers dat de duur van de huur niet korter mag zijn dan negen jaar. 

Het is dan ook niet uitgesloten dat de oorspronkelijke huurovereenkomst voor een langere 

periode dan negen jaar wordt gesloten. Niets uit de bewoordingen van artikel 6 van dezelfde 

wet of uit de parlementaire voorbereiding die voorafging aan de aanneming ervan, laat toe te 

stellen dat de toepassing van dat artikel in een dergelijk geval zou zijn uitgesloten. 

 

 Hetzelfde geldt voor een handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur die met 

toepassing van het voormelde artikel 14, derde lid, tot stand is gekomen. Zulk een 

huurovereenkomst gaat in bij het verstrijken van de vorige negenjarige periode die het einde 

vormt van de oorspronkelijke huurovereenkomst, zodat een verzoek tot herziening van de 

huurprijs bij het verstrijken van elke driejarige periode vanaf die datum zou kunnen worden 

overwogen met toepassing van het in het geding zijnde artikel 6. 

 

 B.8.  In die interpretatie is het verschil in behandeling tussen de twee categorieën van 

huurders die in de prejudiciële vraag worden beoogd, onbestaande, zodat de artikelen 6 en 14, 

derde lid, van de Handelshuurwet van 30 april 1951, niet onbestaanbaar zijn met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.9.  Het komt het verwijzende rechtscollege toe te bepalen hoe de in het geding zijnde 

bepalingen moeten worden geïnterpreteerd. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 6 en 14, derde lid, van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in 

het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek schenden de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4849 

 
 

Arrest nr. 151/2010 
van 22 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de ordonnantie van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een 

stedelijke omgeving, gesteld door de Raad van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 199.465 van 13 januari 2010 in zake de vzw « Airline Operators Committee 
Brussels » en Luc Geens tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter 
griffie van het Hof is ingekomen op 18 januari 2010, heeft de Raad van State de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen 
geluidshinder in een stedelijke omgeving artikel 23 van de Grondwet afzonderlijk genomen 
en in samenhang gelezen met de vrijheid van handel en onderneming doordat het de regering 
machtigt om elementen zoals de geluidsnormen te bepalen ? ». 
 
 
 Memories en memories van antwoord zijn ingediend door : 
 
 -  de vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens, die keuze van 
woonplaats doen te 1180 Brussel, Vossendreef 6/1; 
 
 -  de nv « The Brussels Airport Company », met zetel te 1030 Brussel, Auguste 
Reyerslaan 80, de vzw « Airline Cargo Association Belgium », met zetel te 1931 Brucargo-
Zaventem, Gebouw 704, de vzw « Belgian Air Transport Association », met zetel te 
1050 Brussel, Louizalaan 142, en de vzw « Board of Airline Representatives », met zetel te 
1083 Brussel, Oscar Maesschalkstraat 25; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 :  
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. M. Wouters, advocaat bij de balie te Brussel, voor de vzw « Airline Operators 
Committee Brussels » en Luc Geens, en voor de nv « The Brussels Airport Company » en 
anderen; 
 
 .  Mr. C. Neirynck, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. F. Guerenne, advocaat bij de 
balie te Nijvel, voor de Waalse Regering; 
 
 .  Mr. F. Tulkens en Mr. J. Mosselmans, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens vorderen voor de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak, de vernietiging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 
betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer (Belgisch Staatsblad, 11 augustus 
1999) (hierna : besluit van 27 mei 1999). 
 
 Luc Geens is « station manager » van de luchtvaartmaatschappij British Airways en stichtend lid van de 
vzw « Airline Operators Committee Brussels ». Die vzw heeft als statutair doel de ontwikkeling van een goede 
relatie tussen de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavenautoriteiten, het bestuur der luchtvaart, 
regeringsinstanties en andere bij de luchtvaartindustrie betrokken ondernemingen, 
vliegtuigafhandelingsmaatschappijen, veiligheidsmaatschappijen, hotels, enz. De leden van de vzw zijn de 
hoofdluchthavenverantwoordelijken van de luchtvaartmaatschappijen die opereren op de Belgische luchthavens. 
 
 De verzoekende partijen voor de Raad van State stellen dat de geluidsnormen van het bestreden besluit een 
weerslag hebben op de werking van de luchthaven Brussel-Nationaal, gelet op de ligging van die luchthaven in 
de onmiddellijke nabijheid van het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, verwerende partij 
voor de Raad van State. 
 
 De verzoekende partijen voor de Raad van State voeren onder meer aan dat de ordonnantie van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving 
(hierna : ordonnantie van 17 juli 1997) – waarvan het artikel 9 de rechtsgrondslag vormt voor het besluit van 
27 mei 1999 – in strijd is met artikel 23 van de Grondwet, met de vrijheid van handel en met het 
wettigheidsbeginsel. 
 
 De Raad van State, die doet opmerken dat de afdeling bestuursrechtspraak sedert de inwerkingtreding van 
de bijzondere wet van 9 maart 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 niet langer bevoegd 
is om de ordonnantie van 17 juli 1997 te toetsen aan artikel 23 van de Grondwet, besluit daarop de hiervoor 
geciteerde prejudiciële vraag te stellen.  
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens, verzoekende partijen voor de Raad 
van State, zijn van oordeel dat, vanwege het bijzonder statuut van het recht op arbeid en de vrijheid van handel en 
nijverheid in de hiërarchie van de normen, enkel de wetgever dat grondrecht en die vrijheid aan banden kan leggen. 
Minstens moet hij de essentiële elementen van de aangelegenheid bepalen. 
 
 Een delegatie aan het uitvoerend orgaan kan enkel worden aanvaard wanneer die voldoende nauwkeurig is 
omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen 
voorafgaandelijk door de wetgever zelf zijn vastgesteld. 
 
 De verzoekende partijen voor de Raad van State refereren aan het arrest nr. 88/2004 van 19 mei 2004, waarin 
het Grondwettelijk Hof aanvaardt dat een delegatie aan de uitvoerende macht uitzonderlijk mogelijk is door 
middel van het procedé van « bijzondere machten » indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden daartoe. 
 
 Wat artikel 23 van de Grondwet betreft, benadrukken de verzoekende partijen voor de Raad van State dat de 
wetgever moet streven naar een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op een zo hoog en 
stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil. 
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 Delegatie is des te minder geoorloofd indien men het grondrecht op arbeid en de vrijheid van handel laat 
beperken met verordeningen waarvan de naleving wordt gewaarborgd met strafbepalingen en administratieve 
geldboetes. 
 
 Het geheel van uitvoeringsmaatregelen, aangenomen ter bestrijding van geluidshinder voortgebracht door 
het luchtverkeer, hypothekeert, enerzijds, de werkgelegenheid en dus het grondrecht op arbeid en, anderzijds, de 
vrijheid van handel van de luchtoperatoren. 
 
 De Brusselse ordonnantiegever heeft zich beperkt tot een algemene delegatie aan de Regering om « elke 
maatregel » te nemen, inclusief het bepalen van de maximale emissie- of immissienormen om de geluidshinder 
van bepaalde bronnen te beperken, het vaststellen van de aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen en 
het reglementeren van het gebruik van toestellen, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer 
hinderlijke geluiden of trillingen voortbrengen of kunnen voortbrengen. 
 
 De wetgever bepaalt niet zelf de maxima van de grenswaarden en definieert noch de aanpassingsperiode, 
noch de grenswaarden en de zones die in de eerste fase van toepassing zullen zijn. In het besluit van 27 mei 1999 
heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zelf alle essentiële gegevens vastgesteld. 
 
 A.1.2.  De vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens doen opmerken dat de ordonnantie 
van 1 april 2004 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wel een aantal essentiële elementen definieert. Die 
ordonnantie verwijst naar buitenlandse normen die reeds bestonden in 1997. Het argument dat het in 1997 voor de 
Brusselse ordonnantiegever technisch onmogelijk zou zijn geweest om essentiële elementen vast te stellen, gaat dus 
niet op. Ook de Waalse decreetgever heeft bij decreet van 23 juni 1994 een regeling uitgevaardigd, zonder te 
voorzien in een delegatie aan de Waalse Regering. 
 
 A.1.3.  Volgens de verzoekende partijen voor de Raad van State houdt artikel 23 van de Grondwet ook een 
gelijkheidsbeginsel sui generis in, omdat het aan alle rechtsonderhorigen het optreden van een democratisch 
verkozen beraadslagende vergadering waarborgt. Artikel 23 van de Grondwet is dus ook geschonden omdat artikel 9 
van de ordonnantie van 17 juli 1997 voorziet in een te ruime delegatie aan de Regering, terwijl de 
rechtsonderhorigen van alle gewesten wel die waarborg genieten. 
 
 A.1.4.  De verzoekende partijen voor de Raad van State doen opmerken dat de ordonnantie van 17 juli 1997 
door middel van artikel 9 misdrijven instelt die de procureur des Konings kan vervolgen. De verplichting voor de 
ordonnantiegever om zelf op te treden is des te meer dwingend, omdat de naleving van het besluit van 27 mei 
1999 door middel van artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 wordt gewaarborgd met strafbepalingen. 
De overtreders kunnen een administratieve sanctie oplopen indien het parket de zaak seponeert, waarbij de 
administratieve geldboetes hoger oplopen dan de strafrechtelijke. 
 
 A.1.5.  Volledigheidshalve doen de vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens nog 
opmerken dat in ieder geval niet is voldaan aan de vereisten voor een delegatie in het raam van bijzondere machten. 
Er is ook geen wettelijke bekrachtiging van het besluit van 27 mei 1999. 
 
 A.1.6.  De verzoekende partijen voor de Raad van State besluiten dat artikel 9 van de ordonnantie van 
17 juli 1997 artikel 23 van de Grondwet schendt in zoverre het de regering machtigt om « elke maatregel » te 
nemen in de strijd tegen de geluidshinder, zonder zelf de essentiële elementen van die aangelegenheid te 
bepalen. Die delegatie is des te meer ongeoorloofd nu de ordonnantiegever niet zelf de misdrijven heeft bepaald. 
 
 A.2.1.  De nv « The Brussels Airport Company », de vzw « Airline Cargo Association Belgium », de 
vzw « Belgian Air Transport Association » en de « Board of Airline Representatives » wensen tussen te komen 
in de procedure voor het Hof. 
 
 De eerste tussenkomende partij, als uitbater van de luchthaven Brussel-Nationaal, en de overige 
tussenkomende partijen, als gebruikers van die luchthaven, verklaren een persoonlijk belang te hebben bij hun 
tussenkomst. Het besluit van 27 mei 1999 heeft immers een negatieve weerslag zowel op de uitbater als op de 
gebruikers van de luchthaven. Indien het Hof de prejudiciële vraag positief beantwoordt, zal de Raad van State 
het besluit van 27 mei 1999 kunnen vernietigen en kunnen de boetes die op grond van dat besluit werden 
opgelegd, vervallen. 
 



 5

 De tussenkomende partijen voeren aan dat de luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn boekhoudkundige 
reserves aan te leggen zolang hun boetes boven het hoofd hangen. Mochten de boetes daadwerkelijk worden 
geïnd, zal dit leiden tot faillissementen of het wegtrekken van de activiteiten uit Brussel-Nationaal. Volgens de 
tussenkomende partijen raakt het resultaat van de procedure voor het Hof hen in de uitoefening van hun beroep 
en heeft het een rechtstreekse weerslag op hun maatschappelijk doel. Het besluit van 27 mei 1999 brengt 
rechtsonzekerheid teweeg. De Brusselse Regering wijkt uit welwillendheid af van het eigen besluit. De nv « The 
Brussels Airport Company » lijdt imagoschade en de luchtvaartmaatschappijen leven in financiële onzekerheid. 
Een vertrek zoals dat van de maatschappij « DHL » zou opnieuw een groot verlies aan transport en 
arbeidsplaatsen meebrengen. 
 
 A.2.2.  Volgens de tussenkomende partijen kunnen uit de prejudiciële vraag twee vragen worden afgeleid. 
Er is zowel de vraag naar de geoorloofdheid van de delegatie als de vraag of de ordonnantiegever voldoende 
duidelijk de misdrijven heeft vastgesteld die aanleiding geven tot de boetes. 
 
 A.2.3.  De tussenkomende partijen zijn van mening dat de wetgever zelf moet optreden en dat een delegatie 
des te minder geoorloofd is, nu men het recht op arbeid en de vrijheid van handel en nijverheid beperkt met 
verordenende bepalingen waarvan de niet-naleving wordt gewaarborgd met strafbepalingen, aangevuld met 
administratieve geldboetes. Hun argumentatie sluit aan bij die van de verzoekende partijen voor de Raad van 
State. 
 
 A.2.4.  Zij benadrukken dat de wetgever moet streven naar een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder 
meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil. Het opleggen van 
beperkingen aan de exploitatie van de luchthaven heeft zowel economische als sociale gevolgen. Het gaat hier om 
essentiële elementen, die door de Grondwet gewaarborgd zijn en niet aan de Regering hadden mogen worden 
gedelegeerd. 
 
 Volgens de tussenkomende partijen hangen de aanhoudende onduidelijkheid en de juridische onzekerheid 
inzake de geluidsnormen alsook de inconsistente politiek over de nachtvluchten als een zwaard van Damocles boven 
Brussel-Nationaal en de zestigduizend jobs die ermee samenhangen. De boetes doen vele maatschappijen eraan 
denken zich te verplaatsen en nieuwe investeringen blijven uit. 
 
 A.3.  De verzoekende partijen voor de Raad van State doen opmerken dat de tussenkomende partijen haast de 
gehele sector vertegenwoordigen die wordt getroffen door de geluidsnormen. Hun cijfermatige bespreking van 
de gevolgen op de exploitatie van de luchthaven bevestigt ook dat het middel, ontleend aan de schending van de 
vrijheid van handel en nijverheid, ontvankelijk is. Ook de verzoekende partijen voor de Raad van State 
benadrukken het belang van de cijfers voor de tewerkstelling alsook het belang van het aanvoeren van het recht 
op arbeid. 
 
 Het contentieux inzake de geluidshinder benadeelt duidelijk het werkgelegenheidspeil omdat de uitvoering 
die de Regering aan een te algemeen kader heeft gegeven, niet hoort en te streng is. Een dergelijke regeling moet 
door de wetgever worden aangenomen en niet door de Regering. 
 
 A.4.1.  De Waalse Regering bepleit in haar memorie de grondwettigheid van de in het geding zijnde 
bepaling. 
 
 Volgens de Waalse Regering kan uit artikel 23 van de Grondwet niet worden afgeleid dat de wetgever niet 
zou mogen delegeren. Zij refereert daarbij aan de arresten van het Hof nr. 103/2006 van 21 juni 2006, 
nr. 147/2005 van 28 september 2005, nr. 18/98 van 18 februari 1998 en nr. 29/2010 van 18 maart 2010. 
 
 A.4.2.  De Waalse Regering is van mening dat de delegatie in artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 
voldoende precies is en voldoende omschreven, rekening houdend met de artikelen 3, 4 en 9 van die 
ordonnantie. Het principe zelf van het bepalen van de emissie– en immissienormen en van de grenswaarden is in 
de ordonnantie van 17 juli 1997 opgenomen. 
 
 Uit de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 17 juli 1997 blijkt dat de keuze om de 
technische normen aan uitvoeringsbesluiten voor te behouden, beantwoordt aan de noodzaak om zowel rekening 
te houden met de technologische ontwikkeling als met de wetenschappelijke kennis, de opgedane veldervaring 
en de economische weerslag van die normen (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1996-1997, nr. A-151/1, 
p. 2). De delegatie is eveneens verantwoord door de doelstelling van de ordonnantie om een zekere 
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buigzaamheid in te voeren om rekening te houden met de ontwikkeling op het vlak van de internationale 
ervaring, de ontwikkeling van de formuleringen inzake regelgeving en technische vorderingen (ibid., p. 3). 
 
 De Waalse Regering verwijst opnieuw naar rechtspraak van het Hof (arresten nr. 189/2005 van 
14 december 2005, B.10, nr. 64/2008 van 17 april 2008, nr. 101/2008 van 10 juli 2008, B.39, en nr. 147/2005 
van 28 september 2005, B.11.2) en maakt daaruit op dat delegaties niet verboden zijn – a fortiori niet in 
bijzonder technische en complexe aangelegenheden - voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van 
maatregelen die door de bevoegde wetgever zijn aangenomen. Voor de Waalse Regering is de delegatie waarin 
artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 voorziet, derhalve niet in strijd met artikel 23 van de Grondwet. 
 
 A.4.3.  De Waalse Regering is voorts van mening dat ook de vrijheid van handel en nijverheid niet is 
ingeperkt. 
 
 Zij refereert in dat verband aan het arrest nr. 29/96 van 15 mei 1996 (B.8.3) waarin het Hof van oordeel 
was dat de beperkingen op de geluidsniveaus voor de geluidsbronnen afkomstig van bouwplaatsen op 
onevenredige wijze afbreuk deden aan de vrijheid van handel en nijverheid. De ordonnantiegever heeft met dat 
arrest rekening gehouden, wat ook blijkt uit het advies van de Raad van State bij het voorontwerp van de 
ordonnantie van 17 juli 1997. 
 
 A.5.1.  De vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens voeren aan dat de memorie van de 
Waalse Regering niet ontvankelijk is, bij gebrek aan het bewijs van de beslissing van het bevoegde orgaan om 
voor het Hof in rechte te treden. 
 
 Ook de tussenkomende partijen voeren aan dat de memorie van de Waalse Regering om die reden 
onontvankelijk is. 
 
 A.5.2.  Volgens de verzoekende partijen voor de Raad van State faalt de verwijzing van de Waalse Regering 
naar het arrest nr. 189/2005 met betrekking tot het decreet van het Waalse Gewest van 29 april 2004. De 
decreetgever had daarin zelf de essentiële elementen gedefinieerd. 
 
 Zij zijn van oordeel dat uit de memorie van de tussenkomende partijen ten overvloede blijkt dat de inzet van de 
discussie de vrijheid van handelen en nijverheid betreft. Luc Geens benadrukt nog dat de inzet ook het recht van 
arbeid betreft. 
 
 A.6.1.  De Waalse Regering stelt dat de verzoekende partijen voor de Raad van State ten onrechte refereren 
aan het arrest nr. 88/2004 van 19 mei 2004 van het Hof. Te dezen gaat het niet om een voorbehouden 
aangelegenheid. 
 
 Met verwijzing naar andere rechtspraak van het Hof besluit de Waalse Regering dat geenszins uit artikel 23 
van de Grondwet voortspruit dat de wetgever geen enkele bevoegdheid aan de uitvoerende macht kan delegeren. 
Het Hof acht delegaties niet onbestaanbaar met dat artikel 23 op voorwaarde dat een voldoende precieze 
delegatie in de wet zelf is voorzien. 
 
 Volgens de Waalse Regering is dit met artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 het geval, temeer daar 
dat artikel in samenhang moet worden gelezen met de artikelen 3 en 4 van die ordonnantie, die de doelstelling en 
de planning bepalen. 
 
 A.6.2.  De Waalse Regering reageert ook op de opmerking van de verzoekende partijen voor de Raad van 
State dat de ordonnantie van 1 april 2004 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wel een aantal essentiële 
definities bevat die reeds in 1997 bestonden. De ordonnantie van 1 april 2004 zet de richtlijn 2002/49/EG om, die 
van latere datum is en die zelf geen grenswaarden oplegt. De geluidsindicatoren van zowel de richtlijn als de 
ordonnantie van 1 april 2004 bevatten de definitie van indicatoren die inderdaad al jaren bekend zijn. Maar er zijn 
andere indicatoren waaraan de richtlijn niet refereert, met name de waarde « Ldn » in het Waalse decreet van 29 april 
2004. Het is dus om redenen van flexibiliteit dat de Brusselse ordonnantiegever de aangelegenheid heeft willen 
delegeren aan de Regering. 
 
 A.6.3.  In zoverre de verzoekende partijen voor de Raad van State uit de prejudiciële vraag een tweede vraag 
afleiden met betrekking tot artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997, doet de Waalse Regering opmerken dat zij 
die vraag reeds voor de Raad van State hadden opgeworpen en dat de Raad heeft beslist hierover geen prejudiciële 
vraag te stellen. 
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 Het Hof kan een vraag wel herformuleren, maar het kan geen uitspraak doen over de toepasselijkheid op de 
feiten van de zaak van normen waarover het niet is ondervraagd. 
 
 Zelfs indien het Hof de kwestie ambtshalve zou aanvoeren, dan nog blijkt volgens de Waalse Regering dat 
artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 is uitgedrukt in voldoende precieze termen die de betrokkenen toelaten 
om op het tijdstip dat zij een gedrag aannemen, te weten of dat gedrag strafbaar is.  
 
 A.7.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is van oordeel dat uit artikel 23 van de Grondwet –
 daargelaten de vraag of het een voorbehouden aangelegenheid bevat – niet kan worden afgeleid dat de wetgever 
geen enkele bevoegdheid kan toekennen aan de uitvoerende macht. Zij verwijst daarbij naar de arresten van het 
Hof nr. 18/98 van 18 februari 1998, nr. 14/99 van 10 februari 1999, nr. 43/2006 van 15 maart 2006 en 
nr. 103/2006 van 21 juni 2006. 
 
 Het wordt algemeen aanvaard dat een delegatie niet in strijd is 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. 
 
 In artikel 23 van de Grondwet wordt geen streng wettigheidsbeginsel gelezen en het Hof lijkt weinig 
bezwaren te hebben tegen delegaties in het kader van dat grondwetsartikel. De Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering refereert opnieuw aan rechtspraak van het Hof, onder andere het arrest nr. 189/2005 van 14 december 
2005. Opdat delegaties verenigbaar zouden zijn met artikel 23 van de Grondwet, is het voldoende dat er een 
precieze machtiging in de wet voorhanden is. 
 
 A.7.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betoogt dat er te dezen wel degelijk een voldoende precieze 
machtiging was. 
 
 Artikel 3 van de ordonnantie van 17 juli 1997 omschrijft de doelstelling van die ordonnantie en rangschikt 
de wijzen van geluidsbeheer : de Regering dient zich in eerste instantie te richten op preventie van geluidshinder 
en in ondergeschikte orde op maatregelen van curatieve aard. 
 
 Artikel 9 van de ordonnantie machtigt de Regering enkel om nauwkeurig omschreven maatregelen te 
nemen voor de in dat artikel bepaalde aangelegenheden. Het beginsel van maximale emissie- of immissienormen 
en de aanvaardbare grenswaarden zijn in de ordonnantie zelf vastgelegd. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering haalt - zoals de Waalse Regering - de parlementaire voorbereiding 
aan waarin de delegatie is verantwoord en doet opmerken dat ook de afdeling wetgeving van de Raad van State 
in haar advies over het betrokken voorontwerp van oordeel was dat de delegatie van artikel 9 toelaatbaar was, 
voor zover de uitvoeringsmaatregelen de vrijheid van handel en nijverheid niet op een onevenredige wijze 
beperken. Ook de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de onderhavige zaak in het 
tussenarrest nr. 158.548 van 9 mei 2006 reeds geoordeeld dat het besluit van 27 mei 1999 ter uitvoering van de 
ordonnantie van 17 juli 1997 geen afbreuk doet aan de vrijheid van handel en nijverheid. 
 
 A.7.3.  Wat de vrijheid van handel en nijverheid betreft, stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de 
ordonnantiegever uitdrukkelijk heeft willen tegemoetkomen aan het arrest nr. 29/96 van 15 mei 1996, waarin het 
Hof van oordeel was dat die vrijheid door de ordonnantie van 16 mei 1991 overmatig was beperkt voor de 
geluidshinder van bouwplaatsen. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering refereert aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State bij het voorontwerp van de ordonnantie van 17 juli 1997 en maakt daaruit op dat die ordonnantie 
verenigbaar is met de vrijheid van handel en nijverheid. 
 
 A.8.  De vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens herinneren eraan dat het contentieux 
over de boetes die de luchtvaartoperatoren oplopen in geval van seponering door het parket, ook betrekking heeft 
op een strafvervolging in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het is 
merkwaardig dat de administratieve sancties beduidend hoger zijn dan de strafrechtelijke boetes. Dit alleen al 
verantwoordt dat de wetgever optreedt en zich niet verlaat op de Regering. 
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 De verzoekende partijen voor de Raad van State geven ook de inhoud weer van het decreet van het Waalse 
Gewest van 29 april 2004, waaruit duidelijk blijkt dat de decreetgever zelf is opgetreden zonder het bij een vaag 
kader te houden. 
 
 Zij stellen dat het niet de vraag is of de vrijheid van handel en het recht op arbeid beperkt worden, maar wel de 
vraag wie de eventuele beperkingen mag invoeren. Het algemene kader volstaat niet omdat de wetgever niet eens de 
maxima of minima van de grenzen vastlegt. Flexibiliteit of niet, het komt de wetgever toe om zelf grondrechten en 
vrijheden af te wegen, waarbij hij moet streven naar een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is 
op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil. 
 
 Volgens de vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens faalt de verwijzing naar het 
bovenvermelde arrest nr. 29/96 en naar het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Uit het gegeven 
dat in de parlementaire voorbereiding is gerefereerd aan dat arrest, kan men niet afleiden dat de ordonnantie louter 
daarom grondwettig is. De afdeling wetgeving heeft vastgesteld dat de enige beperking die de ordonnantie instelt, 
betrekking heeft op het verbod van nachtlawaai tussen 22 en 7 uur. 
 
 De verzoekende partijen voor de Raad van State, inzonderheid Luc Geens, benadrukken nogmaals het belang 
van de cijfers over de tewerkstelling en het belang van het aangevoerde recht op arbeid. 
 
 A.9.1.  De tussenkomende partijen antwoorden dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gelijk heeft dat 
de delegatie niet in strijd is met het wettigheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is 
omschreven. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering laat het overkomen alsof de essentiële elementen ook in de 
betwiste ordonnantie aanwezig waren, maar niets is minder waar : de ordonnantiegever laat het aan de Regering 
over om elke maatregel te treffen om de geluidshinder tegen te gaan, inclusief het bepalen, vaststellen en regelen 
van de in artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 opgesomde aangelegenheden. 
 
 A.9.2.  Wat het door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangehaalde arrest nr. 189/2005 betreft, 
antwoorden de tussenkomende partijen dat dit arrest met betrekking tot het decreet van het Waalse Gewest van 
29 april 2004 de stelling van de Regering niet bevestigt, integendeel. Uit dat decreet blijkt hoe gedetailleerd de 
materie was geregeld door de Waalse decreetgever, welke elementen een wetgeving die geluidshinder bestrijdt 
minstens moet inhouden en dat het onjuist is te beweren dat de Brusselse ordonnantiegever in 1997 nog niet de 
technische kennis zou kunnen hebben gehad om die materie te regelen. 
 
 A.9.3.  De tussenkomende partijen antwoorden nog dat het precies is omdat de Brusselse ordonnantiegever 
niet zelf de normen heeft vastgesteld, dat enkel met een onderzoek van het besluit van 27 mei 1999 concreet kan 
worden aangetoond dat er een onredelijke beperking is van hun rechten en vrijheden. Zelfs wanneer zij alle 
andere internationale normen en de aanwijzingen van Belgocontrol naleven, overtreden zij dat besluit en worden 
zij beboet. 
 
 De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn verheven tot normen zonder optreden van het 
Parlement, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie vooropstelt dat haar gezondheidsdoelstellingen moeten 
worden gerealiseerd op lange termijn. 
 
 Voorts gelden de normen enkel voor het luchttransport. 
 
 De tussenkomende partijen wijzen op de negatieve gevolgen van het besluit van 27 mei 1999 voor de 
luchtvaartmaatschappijen en de mensen die zij tewerkstellen. 
 
 A.9.4.  Volgens de tussenkomende partijen is de delegatie des te minder geoorloofd nu de overtredingen 
van de gereglementeerde materie beboet worden met strafrechtelijke boetes. 
 
 Krachtens het versterkte wettigheidsbeginsel van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet komt het enkel aan 
de wetgever toe om strafbare gedragingen te bepalen. Die schending kan ambtshalve worden opgeworpen. Het 
argument dat artikel 23 van de Grondwet minder streng is, gaat niet op. Artikel 23 van de Grondwet vereist des 
te meer een optreden van de wetgever wanneer de voorgenomen maatregelen als strafsancties kunnen worden 
aangemerkt. 
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 De tussenkomende partijen doen nog opmerken dat het Hof in recente arresten oordeelt dat de wetgever 
niet onbeperkt mag delegeren en dat de Regering niet via de machtiging de onnauwkeurigheid van de door de 
bevoegde wetgever zelf vastgestelde beginselen vermag op te vangen of onvoldoende beleidskeuzes te verfijnen 
(arrest nr. 147/2005 van 28 september 2005). 
 
 A.10.1.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering antwoordt dat de verzoekende partijen voor de Raad van 
State en de tussenkomende partijen pogen het onderwerp van de prejudiciële vraag uit te breiden tot de vraag naar 
de verenigbaarheid van de administratieve geldboetes met het wettigheidsbeginsel in strafzaken zoals 
gewaarborgd bij de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. Die vraag is niet aan de orde en de partijen mogen de 
inhoud van de prejudiciële vraag niet wijzigen. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering beperkt haar argumentatie 
tot de door de Raad van State bestelde vraag. 
 
 A.10.2.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betoogt dat in de ordonnantie van 17 juli 1997 de 
algemene beginselen worden uiteengezet en de essentiële beleidskeuzes worden gemaakt. Aan de Regering 
wordt enkel de bevoegdheid toegekend om die nauwkeurig omschreven beleidskeuzes uit te voeren, met name 
door die normen en waarden verder te concretiseren. De delegatie wordt verantwoord door de technische aard 
van de aangelegenheid en de voortdurende wetenschappelijke en internationale ontwikkelingen. 
 
 Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State in haar 
advies reeds gesteld dat de delegatie toelaatbaar was, voor zover de uitvoeringsmaatregelen de vrijheid van 
handel en nijverheid niet onevenredig beperken (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1996-1997, 
nr. A-151/1, pp. 23-24). Het verwijzende rechtscollege heeft inmiddels reeds geoordeeld dat het besluit ter 
uitvoering van de in het geding zijnde bepaling geen afbreuk doet aan die vrijheid (RvSt, 9 mei 2006, 
nr. 158.548). 
 
 A.10.3.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt dat het gegeven dat de Waalse decreetgever zelf 
technische normen heeft vastgesteld, berust op een opportuniteitsbeoordeling en dat de keuze van de Brusselse 
ordonnantiegever om die bevoegdheid wel te delegeren daarom nog niet ongrondwettig is. 
 
 A.10.4.  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering refereert opnieuw aan het bovenvermelde arrest 
nr. 189/2005 van het Hof, het bovenvermelde advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij het 
voorontwerp van de ordonnantie van 17 juli 1997 en het bovenvermelde arrest nr. 158.548 van de Raad van State 
en besluit dat artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 verenigbaar is met artikel 23 van de Grondwet, 
afzonderlijk genomen en in samenhang gelezen met de vrijheid van handel en nijverheid. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de tussenkomst van de Waalse Regering 

 

 B.1.1.  De vzw « Airline Operators Committee Brussels » en Luc Geens voeren aan dat de 

memorie van de Waalse Regering niet ontvankelijk is, bij gebrek aan het bewijs van de 

beslissing om voor het Hof in rechte te treden. De nv « The Brussels Airport Company » en 

anderen sluiten zich daarbij aan. 
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 B.1.2.  Artikel 7, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof bepaalt : 

 
 « Indien een rechtspersoon het beroep instelt of in het geding tussenkomt, legt deze partij, 
op het eerste verzoek, het bewijs voor van de beslissing om het beroep in te stellen of voort te 
zetten of om tussen te komen en, wanneer haar statuten moeten worden bekendgemaakt in de 
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, een kopie van die bekendmaking ». 
 

 Dat voorschrift geldt evenwel niet ten aanzien van de Regeringen, die krachtens de 

artikelen 77 en 85 van de voormelde bijzondere wet door de griffier van het Hof in kennis 

worden gesteld van alle verwijzingsbeslissingen en die binnen 45 dagen na ontvangst van die 

kennisgeving een memorie kunnen indienen, zonder van een belang te moeten doen blijken. 

 

 Weliswaar schrijft artikel 7, tweede lid, van de voormelde bijzondere wet voor dat de 

Ministerraad, de Regering van een gemeenschap of gewest of de voorzitter van een 

wetgevende vergadering bij het verzoekschrift een « voor eensluidend verklaard afschrift van 

de beslissing » dient te voegen, maar zulks geldt enkel voor het instellen van een beroep tot 

vernietiging, en niet voor een tussenkomst naar aanleiding van een ingesteld beroep of in een 

prejudiciële procedure. 

 

 B.1.3.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten aanzien van de prejudiciële vraag 

 

 B.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 9 van de ordonnantie van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in 

een stedelijke omgeving (hierna : ordonnantie van 17 juli 1997), dat bepaalt : 

 
 « De Regering treft elke maatregel om : 
 
 1°  de geluidshinder van bepaalde bronnen te beperken door de maximale emissie- of 
immissienormen te bepalen; 
 
 2°  aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsbronnen vast te stellen, naargelang de 
oorsprong, hun stedenbouwkundige plaatsaanduiding, hun akoestische kenmerken en de 
noodzaak om in het bijzonder de bewoners van gebouwen gelegen in welbepaalde zones te 
beschermen; 
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 3°  het gebruik van toestellen, tuigen of voorwerpen die in bepaalde omstandigheden zeer 
hinderlijke geluiden of trillingen voortbrengen of kunnen voortbrengen te reglementeren; 
 
 4°  in voorkomend geval, door toekenning van subsidies, de plaatsing en het gebruik van 
toestellen, bouwmateriaal of tuigen bestemd om het geluid of de trillingen te verminderen, te 
dempen of de hinder ervan te verhelpen, te bevorderen; 
 
 5°  in voorkomend geval, door toekenning van premies of subsidies, het aankopen van 
sonometers en het opleiden om deze te gebruiken door de gemeentelijke overheden te 
bevorderen ». 
 

 B.3.  De prejudiciële vraag strekt in de eerste plaats ertoe van het Hof te vernemen of de 

machtiging die in de voormelde bepaling is vervat, bestaanbaar is met artikel 23 van de 

Grondwet. 

 

 Artikel 23 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
 Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
 Die rechten omvatten inzonderheid : 
 
 1°  het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo 
hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en 
een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; 
 
 2°  het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en juridische bijstand; 
 
 3°  het recht op een behoorlijke huisvesting; 
 
 4°  het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
 
 5°  het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing ». 
 

 B.4.  Die grondwetsbepaling verbiedt de bevoegde wetgever niet aan de Regering 

machtigingen te verlenen, voor zover die machtigingen betrekking hebben op het aannemen 

van maatregelen waarvan het onderwerp door de bevoegde wetgever is aangegeven. 
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 B.5.1.  De memorie van toelichting vermeldt :  

 
 « Het voorgelegde ontwerp van ordonnantie neemt de vorm aan van een ordonnantie-
kader dat de gehele geluidsproblematiek dekt. Dit legt de algemene beginselen vast voor de 
strijd tegen geluidshinder en machtigt de Regering ertoe de grenswaarden voor emissie en 
immissie, de methodes en de meetapparatuur te bepalen. 
 
 De keuze om de technische normen aan uitvoeringsbesluiten voor te behouden, wordt 
verantwoord door de noodzaak om zowel rekening te houden met de technologische 
ontwikkeling als met de wetenschappelijke kennis, de opgedane veldervaring en de 
economische weerslag van deze normen » (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 
1996-1997, nr. A-151/1, p. 2). 
 
 De doelstelling van de ordonnantie bestaat in  
 
 « een gepland beheer van de geluidshinder, [ter] verbetering van de levenskwaliteit in het 
[Brusselse Hoofdstedelijke] Gewest. 
 
 Bijgevolg dient enerzijds meer rekening te worden gehouden met de soorten geluiden, de 
tijdsduur en de kenmerken ervan. Anderzijds gaat het erom een zekere buigzaamheid in te 
voeren om rekening te houden met de ontwikkeling op het vlak van de internationale 
ervaring, de ontwikkeling van de formuleringen inzake regelgeving en technische 
vorderingen » (ibid., p. 3). 
 

 B.5.2.  Volgens haar artikel 3, in de oorspronkelijke versie van vóór de wijziging bij de 

ordonnantie van 1 april 2004, heeft de ordonnantie van 17 juli 1997 meer bepaald tot doel :  

 

 « 1°  geluidshinder en trillingen afkomstig van vaste of beweeglijke bronnen te 
voorkomen; 
 
 2°  een akoestische bescherming in te voeren voor de bewoonde gebouwen en voor de 
open ruimten voor privé of collectief gebruik; 
 
 3°  de bewoners van gebouwen te beschermen tegen geluidshinder. 
 
 Rekening houdende met de technische mogelijkheden en de technologische ontwikkeling 
en de economische weerslag van de maatregel, zal de Regering in de eerste plaats toezien op : 
 
 1°  de vermindering van geluidshinder en trillingen aan de bron; 
 
 2°  de invoering van een aangepaste akoestische bescherming die de emissie van geluiden 
en trillingen beperkt; 
 
 3°  de isolatie tegen geluiden en trillingen van de te beschermen bewoonde gebouwen en 
de schadeloosstelling van de benadeelde personen ». 
 



 13

 B.5.3.  Het oorspronkelijke artikel 2 van de ordonnantie van 17 juli 1997 bevatte 

definities van de begrippen « bron », « bewoonde gebouwen », « Instituut » en « Raad voor 

het Leefmilieu ». Artikel 4 belastte het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) met de 

uitwerking van een gewestelijk plan ter bestrijding van de geluidshinder, bestaande uit een 

(thans in artikel 4bis) nader omschreven « geluidskadaster », een « algemeen beleid ter 

bestrijding van de geluidshinder dat tevens preventieve maatregelen omvat » en een 

« beoordeling van de technische of reglementaire normen, van de financiële middelen, van de 

acties voor de bewustmaking en de voorlichting van de bevolking en de ondernemingen, 

welke nodig zijn om de doelstellingen van het plan te verwezenlijken ». Na een openbaar 

onderzoek waarbij de gemeenten worden betrokken, legt het BIM een ontwerp-plan voor aan 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die het definitieve plan aanneemt (artikel 5). Volgens 

het oorspronkelijke artikel 6, tweede lid (thans artikel 6, vierde lid), zijn de bepalingen van 

het plan dwingend voor de overheden die onder het toezicht van het Gewest vallen, maar 

richtinggevend voor de overige rechtssubjecten. Artikel 7 voorziet in een regeling van 

evaluatie en aanpassing van het plan. Artikel 8 machtigt de gemeenten om verordeningen 

inzake geluidshinder uit te vaardigen mits inachtneming van de bepalingen en de 

doelstellingen van het plan, en voorziet daarbij in een procedure van openbaar onderzoek en 

de medewerking van het BIM. 

 

 De in het geding zijnde bepaling, die ongewijzigd is gebleven, maakt deel uit van 

hoofdstuk III, getiteld « Algemene preventieve maatregelen ». Datzelfde hoofdstuk bevat nog 

artikel 10, dat voorziet in een procedure om, op aanvraag van een significant aantal bewoners 

van een wijk, geluidshinder in de wijk te doen onderzoeken en verhelpen. 

 

 Voorts bevat de ordonnantie van 17 juli 1997 afzonderlijke hoofdstukken met bepalingen 

inzake de strijd tegen geluidshinder op de openbare weg (artikelen 11-12), en tegen 

buurtlawaai (artikelen 13-14), betreffende de controle van de geluidshinder (artikelen 15-20, 

waarvan de eerste vijf werden opgeheven bij de ordonnantie van 25 maart 1999), en 

slotbepalingen (artikelen 21-23). 

 

 B.5.4. In de aanhef van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 

1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer (Belgisch 

Staatsblad, 11 augustus 1999) wordt « inzonderheid » gerefereerd aan het in het geding zijnde 
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artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997, dat als de rechtsgrondslag voor dat besluit wordt 

aangemerkt. 

 

 Artikel 1 van dat besluit definieert een aantal begrippen en gebieden die verband houden 

met de geluidsmeting voor overvliegende vliegtuigen. Artikel 2 bepaalt de waarden in dB(A) die 

overdag en ’s nachts in drie gebieden niet mogen worden overschreden voor de respectieve 

niveaus « Levt » en « Lsp vliegtuig » zoals gedefinieerd in artikel 1. 

 

 De artikelen 3 en 4 hebben betrekking op de meetapparatuur en de voorwaarden voor het 

gebruik ervan. 

 

 Artikel 5 bevat een tabel, uitgedrukt in dezelfde vorm als die van artikel 2, met lagere 

waarden, waarmee de « grenswaarden » op het einde van een door de Regering vastgestelde 

aanpassingperiode in overeenstemming moeten worden gebracht. 

 

 Artikel 6, ten slotte, bepaalt dat de in artikel 2 vastgestelde normen van toepassing zijn vanaf 

1 januari 2000. 

 

 B.6.  Zoals blijkt uit de tekst van de ordonnantie van 17 juli 1997 en uit de parlementaire 

voorbereiding ervan, beoogde de ordonnantiegever een globaal kader vast te stellen voor de strijd 

tegen de geluidshinder, met een regeling van de planning voor die aanpak en, naast « algemene 

preventiemaatregelen » waartoe de in het geding zijnde bepaling behoort, meer gerichte 

bepalingen voor de strijd tegen geluidshinder op de openbare weg en tegen buurtlawaai en 

betreffende de controle van de geluidshinder. 

 

 B.7.  Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de ordonnantiegever op voldoende wijze het 

onderwerp van de machtiging heeft aangegeven. 

 

 Overigens blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de ordonnantiegever bij het 

creëren van het algemene kader voor de strijd tegen de geluidshinder tevens oog had voor de 

geluidshinder voortkomend van het vliegtuigverkeer (Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke 

Raad, 1996-1997, nr. A-151/2, pp. 3-5, 7, 14, 19 en 21). 
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 De in het geding zijnde machtiging is derhalve niet strijdig met artikel 23 van de 

Grondwet, afzonderlijk beschouwd. 

 

 B.8.  In deze zaak is het niet nodig te bepalen of een wetskrachtige norm kan worden 

getoetst op zijn bestaanbaarheid met artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met 

de vrijheid van handel en nijverheid, noch of die vrijheid deel uitmaakt van de economische, 

sociale en culturele rechten die door die grondwetsbepaling worden gewaarborgd. 

 

 Het volstaat immers vast te stellen dat de Brusselse ordonnantiegever, door enkel aan de 

Regering op te dragen bepaalde maatregelen inzake de strijd tegen de geluidshinder te nemen, 

op zich niet de vrijheid van handel en nijverheid heeft belemmerd en dat de in het geding 

zijnde bepaling niet kan worden begrepen als een machtiging om die vrijheid te miskennen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 9 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 1997 

betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving schendt noch artikel 23 

van de Grondwet, noch het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4855 

 
 

Arrest nr. 152/2010 
van 22 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 36, eerste lid, van de wetten betreffende de 

preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, 

gecoördineerd op 3 juni 1970, ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 13 juli 2006, gesteld 

door het Arbeidshof te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 18 januari 2010 in zake het Fonds voor de Beroepsziekten tegen 
Albert Neyman, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 januari 
2010, heeft het Arbeidshof te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 36, eerste lid, van de wetten betreffende de preventie van 
beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd 
op 3 juni 1970, zoals gewijzigd bij artikel 29 van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse 
bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
 
 in zoverre het bepaalt dat ‘ de Koning […] evenwel [kan] bepalen dat het overlijden of de 
verergering van de schade ingevolge de ziekte die van de […] lijst [van beroepsziekten] werd 
geschrapt of waarvan de omschrijving werd gewijzigd, geen aanleiding geeft tot betaling van 
de vergoedingen ingevolge overlijden of tot herziening van reeds toegekende vergoedingen 
ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid ’, 
 
 terwijl, enerzijds, elke persoon van wie erkend wordt dat hij aan een beroepsziekte lijdt, 
recht heeft op de schadeloosstelling voor de verergering van zijn toestand, met als enige 
voorwaarde dat hij aantoont dat de blijvende arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit die 
ziekte verergerd is, 
 
 en terwijl, anderzijds, de rechthebbenden van het slachtoffer dat is overleden aan de 
gevolgen van de beroepsziekte waarvan erkend is dat het eraan leed, de rente genieten 
bedoeld in hoofdstuk II, afdeling 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, met als 
enige voorwaarde dat wordt aangetoond dat de ziekte de dood van het slachtoffer heeft 
teweeggebracht ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2010 : 
 
 -  is verschenen : Mr. I. Van Kruchten loco Mr. P. Slegers en Mr. B. Fonteyn, advocaten 
bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde advocaat gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij het Arbeidshof te Luik werd beroep ingesteld gericht tegen een vonnis van de Arbeidsrechtbank die het 
beroep gegrond had verklaard dat Albert Neyman had ingesteld tegen een beslissing van het Fonds voor de 
beroepsziekten (FBZ) dat weigerde een aanzienlijke verergering van zijn blijvende arbeidsongeschiktheid te 
erkennen. 
 
 Op grond van de indertijd van kracht zijnde reglementering, werd ten aanzien van Albert Neyman een 
arbeidsongeschiktheid erkend wegens ziekte veroorzaakt door mechanische trillingen, zoals bedoeld onder 
code 1.605.01 in het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten 
die aanleiding geven tot schadeloosstelling. 
 
 Het FBZ had aan de geïntimeerde, die de leeftijd van 65 jaar had bereikt, een blijvende ongeschiktheid 
toegekend van 22 pct. In die tijd bleef de ziekte erkend als een beroepsziekte. 
 
 In 2007 verzocht Albert Neyman om de herziening van zijn percentage van blijvende ongeschiktheid. 
Inmiddels had de medische wetenschap erkend dat de ziekte waaraan hij leed, niet als een beroepsziekte kon 
worden beschouwd. Bovendien had de wet van 13 juli 2006 voor de Koning de mogelijkheid ingevoerd om bij 
het schrappen van ziekten van de lijst van beroepsziekten, de gevolgen van dergelijke beslissingen toe te passen 
door te voorzien in de mogelijkheid om in die gevallen geen herzieningen toe te kennen. Dat was te dezen het 
geval en het verzoek om herziening van Albert Neyman werd verworpen. 
 
 In zijn vonnis wees de Rechtbank een deskundige aan die ermee belast werd de ongeschiktheid van 
Albert Neyman te beoordelen. 
 
 Alvorens over het door het FBZ aangetekende hoger beroep uitspraak te doen, beslist het Arbeidshof de 
hierboven weergegeven prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.1.1.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 
 
 Na de stadia van de wetsevolutie op het vlak van de erkenning van de beroepsziekten die voor vergoeding 
in aanmerking komen, in herinnering te hebben gebracht, legt hij uit dat, volgens de parlementaire voorbereiding 
van de in het geding zijnde wet, voortaan een onderscheid moet worden gemaakt tussen de « beroepsziekten » 
en de « arbeidsgerelateerde ziekten », waarbij het essentiële onderscheid tussen de ene en de andere niet slaat op 
de aard van de beroepsactiviteiten of de aard van de ziekte maar op de intensiteit van het oorzakelijk verband 
tussen beide. 
 
 In de parlementaire voorbereiding wordt in dat verband gesteld : 
 
 « Indien dit oorzakelijk verband, in groepen van blootgestelde personen, voldoende sterk is, is inschrijving 
in de beroepsziektelijst mogelijk. Indien dit oorzakelijk verband, nog steeds op het niveau van blootgestelde 
populaties, eerder zwak is, is er geen sprake van een beroepsziekte, maar van een arbeidsgerelateerde ziekte. Dit 
onderscheid moet in de wet duidelijk worden gemaakt, zoniet dreigt grote verwarring. 
 
 […] 
 
 Om gewag te kunnen maken van een beroepsziekte is minstens vereist dat de ziekte in groepen van 
personen, blootgesteld aan een bepaalde schadelijke invloed, frequenter voorkomt dan in de algemene 
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bevolking. Het beroepsmatig karakter van de ziekte wordt vastgesteld op het niveau van de groep, niet op het 
niveau van het individu » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, DOC 51-1334/001, p. 16). 
 
 A.1.2.  De in het geding zijnde bepaling heeft tot gevolg dat de Koning de mogelijkheid wordt geboden, 
wanneer Hij de lijst van de beroepsziekten wijzigt, de gevolgen ervan te modaliseren : de Koning kan - terwijl 
de verkregen rechten op vergoeding worden gehandhaafd - erin voorzien dat de verergeringen van een ziekte die 
niet langer als beroepsziekte wordt erkend, geen aanleiding meer zullen geven tot een vergoeding. 
 
 De Ministerraad is van oordeel dat de situaties die de verwijzende rechter vergelijkt, verschillen : sommige 
personen kunnen zich beroepen op de verergering van een beroepsziekte die hic et nunc nog als dusdanig wordt 
erkend, terwijl anderen zich kunnen beroepen op de verergering van een ziekte die nochtans niet langer wordt 
erkend als zijnde een beroepsziekte. Die twee situaties verschillen volgens de Ministerraad van elkaar, aangezien 
de ziekte van de eersten een beroepsziekte blijft en die van de tweeden niet meer als dusdanig wordt erkend. 
 
 A.1.3.  De in het geding zijnde bepaling zou, met het oog op een betere bescherming van het slachtoffer 
van een ziekte, ertoe strekken de schrapping van een ziekte van de lijst van beroepsziekten te regelen. 
 
 De in het geding zijnde bepaling beoogt rekening te houden met twee realiteiten : twee personen die aan 
eenzelfde ziekte lijden, in eenzelfde « graad », maar bij wie de ziekte vóór of na het weglaten van de ziekte uit 
de lijst van beroepsziekten werd gediagnosticeerd, moeten op de billijkst mogelijke wijze kunnen worden 
behandeld. 
 
 Daartoe heeft de wetgever een bepaling aangenomen die het mogelijk zou maken de lijst van de 
beroepsziekten te laten evolueren rekening houdend met de evolutie van de wetenschappelijke kennis en de 
evolutie van de inaanmerkingneming van het « beroepsrisico ». De in het geding zijnde bepaling is een element 
dat noodzakelijk is voor het evenwicht van een systeem van vergoeding van de beroepsziekten dat in 
overeenstemming is met de evolutie van de wetenschap en die van de sociale zekerheid. 
 
 De in het geding zijnde bepaling zou voorts ertoe strekken personen die in vergelijkbare situaties geplaatst 
zijn op gelijke wijze te behandelen : twee personen die aan eenzelfde ziekte lijden. Wegens de vroegere 
erkenning van de ziekte als een « beroepsziekte », evenwel, is er geen evolutie meer van de « verkregen 
rechten » van de persoon wiens ziekte hic et nunc niet langer als een « beroepsziekte » wordt erkend. 
 
 Dezelfde realiteit is van toepassing op de overlijdens ingevolge een ziekte die niet langer een beroepsziekte 
is : ook in dat geval kan de Koning ervoor kiezen om niet toe te laten dat de gevolgen van een ziekte die niet 
langer als een beroepsziekte wordt beschouwd, in het stelsel van de beroepsziekten worden vergoed. 
 
 Bijgevolg, besluit de Ministerraad, roept de in het geding zijnde bepaling geen discriminatie in het leven. 
Integendeel, een noodzakelijkerwijs evoluerende situatie wordt daarin volledig behandeld. Meer nog, de in het 
geding zijnde bepaling maakt het mogelijk vergelijkbare situaties op een vergelijkbare manier te behandelen, 
met inachtneming van de verkregen rechten van de slachtoffers. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 36, eerste lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en 

de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, 

ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 13 juli 2006, bepaalt : 

 

 « Wanneer een ziekte van de in artikel 30 bedoelde lijst wordt geschrapt, of wanneer de 
omschrijving ervan wordt gewijzigd, behoudt de getroffene zijn rechten op 
schadeloosstelling, onverminderd alle andere bepalingen betreffende de vergoeding van de uit 
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beroepsziekten voortvloeiende schade. De Koning kan evenwel bepalen dat het overlijden of 
de verergering van de schade ingevolge de ziekte die van de genoemde lijst werd geschrapt of 
waarvan de omschrijving werd gewijzigd, geen aanleiding geeft tot betaling van de 
vergoedingen ingevolge overlijden of tot herziening van reeds toegekende vergoedingen 
ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid ». 
 

 B.2.  De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of die bepaling de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat zij de Koning machtigt te bepalen dat, 

wanneer een ziekte niet langer als een beroepsziekte wordt erkend, het overlijden of de 

verergering van de schade ingevolge die ziekte ook niet langer aanleiding kan geven tot 

betaling van de vergoedingen ingevolge overlijden of tot herziening van reeds toegekende 

vergoedingen ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid. 

 

 B.3.  Krachtens artikel 30, eerste lid, van de wetten betreffende de preventie van 

beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd 

op 3 juni 1970, maakt de Koning de lijst op van de beroepsziekten die tot schadeloosstelling 

aanleiding geven. Hij wordt daarin bijgestaan door een wetenschappelijke raad (artikel 16 van 

dezelfde gecoördineerde wetten). 

 

 Anders dan een arbeidsongeval, dat het gevolg is van een plotse en onvoorziene 

gebeurtenis, is een beroepsziekte het gevolg van een min of meer langdurige blootstelling aan 

schadelijke stoffen of omstandigheden. 

 

 Beroepsziekten vertonen een evolutief karakter. De lijst van beroepsziekten wordt 

herhaaldelijk bijgewerkt teneinde rekening te houden met het gebruik van nieuwe producten 

en het verschijnen van nieuwe risico’s en nieuwe ziekten. 

 

 B.4.  Het Hof dient te onderzoeken of de in het geding zijnde bepaling op onevenredige 

wijze afbreuk doet aan de rechtmatige verwachtingen van de getroffenen door een ziekte die 

vanaf een bepaald ogenblik niet langer als een beroepsziekte wordt erkend. 

 

 B.5.  De inschrijving van een ziekte op de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven 

tot de betaling van een vergoeding ingeval van blijvende ongeschiktheid, doet voor de 

personen die het slachtoffer ervan zijn, niet de rechtmatige verwachting ontstaan dat die lijst 

niet zal kunnen worden gewijzigd om reden met name van een evolutie van de wetenschap 
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noch, bijgevolg, dat de reglementering die op hun van toepassing was, dat zal blijven zonder 

dat ze kan worden gewijzigd. 

 

 B.6.  Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 juli 2006 die artikel 36, eerste 

lid, van de voormelde gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 heeft gewijzigd, blijkt dat de 

wetgever, in de regel, geen afbreuk wenste te doen aan de verworven rechten wegens een 

beroepsziekte die niet langer als dusdanig is erkend : 

 

 « Een bepaalde rubriek van de lijst kan een dermate belangrijke wijziging ondergaan, dat 
bepaalde aandoeningen die in het verleden werden erkend, in de toekomst van erkenning 
worden uitgesloten. De bedoeling bestaat erin dat de verworven rechten op basis van de 
vroegere aanvraag integraal behouden blijven, maar dat de Koning kan bepalen dat een 
eventuele verergering van deze toestand geen aanleiding geeft tot bijkomende 
schadeloosstelling (dit is vooral het geval wanneer blijkt dat we in het verleden, met de 
toenmalige kennis, weliswaar een juiste beslissing hebben getroffen, maar dat - ingevolge de 
evolutie van de medische wetenschap - eveneens blijkt dat we diezelfde aandoening hic et 
nunc niet meer als een beroepsziekte beschouwen) » (Parl. St., Kamer, 2003-2004, 
DOC 51-1334/001, p. 19). 
 

 B.7.  Door te bepalen dat de getroffene door een ziekte die niet langer als een 

beroepsziekte wordt erkend, zijn rechten op schadeloosstelling behoudt en aan de Koning, bij 

wege van uitzondering, machtiging te verlenen om te bepalen dat het overlijden of de 

verergering van de schade ingevolge die ziekte niet langer aanleiding kan geven tot betaling 

van de vergoedingen ingevolge overlijden of tot herziening van reeds toegekende 

vergoedingen ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid, heeft de wetgever een evenwicht tot 

stand gebracht tussen de rechtmatige verwachtingen van de getroffen personen en zijn 

legitieme bekommernis om de oorspronkelijke doelstelling van het stelsel der beroepsziekten, 

alsmede het financiële evenwicht ervan, te vrijwaren. 

 

 B.8.  Het komt de verwijzende rechter toe, om rekening houdend met wat in B.6 is 

vermeld, na te gaan of de Koning te dezen, door gebruik te maken van de machtiging die de in 

het geding zijnde bepaling Hem verleent, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in acht heeft 

genomen. 

 

 B.9.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 36, eerste lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de 

vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, 

ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 13 juli 2006, schendt de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4856 

 
 

Arrest nr. 153/2010 
van 22 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19 van de wet van 27 december 1961 betreffende 

het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht, gesteld door de Raad 

van State. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter 

M. Melchior, en de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en 

T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van 

voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 



 2

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest nr. 199.594 van 18 januari 2010 in zake Timothy Bogaert tegen de Belgische 
Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 januari 2010, heeft de 
Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 19 van de wet van 27 december 1961 betreffende het statuut van de 
onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 182 van de Grondwet, in zoverre het de 
onderofficieren van het actieve kader van de krijgsmacht op discriminatoire wijze de 
waarborg van het optreden van een democratisch verkozen beraadslagende vergadering, zoals 
voorgeschreven door artikel 182 van de Grondwet, ontzegt, doordat artikel 19 van de wet van 
27 december 1961 de minister van landsverdediging er op algemene wijze toe machtigt 
onderofficieren bij tuchtmaatregel tijdelijk uit hun ambt te ontheffen en doordat de gevallen 
waarin een dergelijke tijdelijke ambtsontheffing kan opgelegd worden, vastgesteld zijn in 
artikel 23 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de 
onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht, zonder dat de Koning daarvoor 
expliciet door de wetgever gemachtigd was ? ». 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend. 
 
 Bij beschikking van 16 september 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en 
de dag van de terechtzitting bepaald op 7 oktober 2010. 
 
 Bij beschikking van 9 november 2010 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de 
terechtzitting van 24 november 2010. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 november 2010 :  
 
 -  is verschenen : kolonel A. De Decker, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en J.-P. Moerman verslag uitgebracht; 
 
 -  is de voornoemde partij gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Timothy Bogaert is beroepsonderofficier bij de landmacht. Hij werd op 13 april 2004 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde strafrechtelijk veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Voor een andere 
tenlastelegging werd de opschorting van straf toegekend. Naar aanleiding hiervan legt het ministerieel besluit 
nr. 86.019 van 31 augustus 2004 hem als tuchtmaatregel een tijdelijke ambtsontheffing van veertien dagen op.  
 
 Timothy Bogaert vordert voor de Raad van State de vernietiging van dat ministerieel besluit.  
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 In het kader van die procedure stelt het verwijzende rechtscollege de voormelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.1.1.  De Ministerraad betoogt aan de hand van de rechtspraak van de Raad van State dat, wat de 
bevoegdheid om normerend op te treden op het vlak van het tuchtrecht betreft, niet enkel artikel 182 van de 
Grondwet in aanmerking moet worden genomen, maar ook artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, dat 
bepaalt dat de Koning het bevel over de krijgsmacht voert. Volgens de Ministerraad oordeelde de Raad van State 
dat het tuchtstatuut van de militairen geen door artikel 182 van de Grondwet aan de wetgever voorbehouden 
aangelegenheid is, maar dat ook de Koning, op grond van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet de 
bevoegdheid heeft gekregen om tuchtregelingen uit te werken. De Ministerraad leidt hieruit af dat die 
bevoegdheid klaarblijkelijk de gewone verordenende bevoegdheid van de Koning overstijgt, en dat de 
- eventueel impliciete - delegatie van verordenende bevoegdheid in die aangelegenheid bijgevolg minder strikt 
moet worden beoordeeld. 
 
 A.1.2.  De Ministerraad merkt op dat de Raad van State ondanks het voorgaande in de voorliggende 
prejudiciële vraag geen melding maakt van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet. Niettemin kan het 
Grondwettelijk Hof volgens hem, zelfs zonder zich uit te spreken over artikel 167, § 1, tweede lid, van de 
Grondwet, tot de bevinding komen dat artikel 182 van de Grondwet niet wordt miskend door het in het geding 
zijnde artikel 19 van de wet van 27 december 1961. De Ministerraad is van oordeel dat de wetgever de essentiële 
elementen zelf heeft bepaald, en niet moest preciseren in welke gevallen de straf kon worden opgelegd, 
aangezien het beginsel nullum crimen sine lege niet van toepassing is in het tuchtrecht. 
 
 A.2.  De Ministerraad wijst erop dat het onmogelijk is om alle denkbare professionele tekortkomingen op 
limitatieve wijze te omschrijven. De overheid moet namelijk maatregelen kunnen nemen tegen een 
onbevredigende toestand die te wijten kan zijn aan gedragingen die niet vooraf kunnen worden bepaald. 
Bovendien kunnen de beroepsplichten sterk variëren naar gelang van de functie die de betrokkene bekleedt en de 
dienst waarin hij werkzaam is. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 19 van de wet van 27 december 

1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht. 

Die bepaling luidt : 

 

 « De Minister van Landsverdediging kan de onderofficier voor een bepaalde tijd bij 
tuchtmaatregel van zijn ambt ontheffen ». 
 

 Ter uitvoering van het voormelde artikel bepaalt artikel 23 van het koninklijk besluit van 

25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de 

krijgsmacht : 
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 « De op non-activiteitstelling bij tuchtmaatregel kan toegepast worden op de 
onderofficier die een veroordeling heeft opgelopen, die herhaalde tuchtstraffen heeft 
ondergaan, die gestraft is geweest voor een ernstig vergrijp, die een ernstig feit onverenigbaar 
met de staat van onderofficier heeft begaan of die, om tuchtredenen, het voorwerp is geweest 
van een voorstel tot definitieve ambtsontheffing. 
 
 Wanneer een hiërarchische meerdere met een rang ten minste gelijk aan die van 
korpscommandant van oordeel is dat een officier op non-activiteit bij tuchtmaatregel moet 
worden gesteld, zendt zij langs hiërarchische weg een gemotiveerd voorstel aan de Minister 
van Landsverdediging. 
 
 Wanneer de Minister van Landsverdediging het initiatief tot de maatregel meent te 
moeten nemen, raadpleegt hij vooraf de hiërarchische meerderen ». 
 

 B.2.  Het Hof wordt gevraagd of het voormelde artikel 19 de artikelen 10 en 11, in 

samenhang gelezen met artikel 182, van de Grondwet schendt, in zoverre die bepaling de 

minister van Landsverdediging op algemene wijze ertoe machtigt onderofficieren bij 

tuchtmaatregel tijdelijk uit hun ambt te ontheffen.  

 

 B.3.1.  Artikel 182 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De wet bepaalt op welke wijze het leger wordt aangeworven. Zij regelt eveneens de 
bevordering, de rechten en de verplichtingen van de militairen ». 
 

 B.3.2.  Door de bevoegdheid inzake de regeling van de rechten en verplichtingen van de 

militairen aan de wetgevende macht toe te wijzen, heeft de Grondwetgever willen vermijden 

dat de krijgsmacht zou worden geregeld door de uitvoerende macht alleen. Aldus waarborgt 

artikel 182 van de Grondwet dat over die aangelegenheid wordt beslist door een democratisch 

verkozen beraadslagende vergadering. 

 

 Ofschoon artikel 182 van de Grondwet de normatieve bevoegdheid in die aangelegenheid 

aldus voorbehoudt aan de federale wetgever - die de essentiële elementen ervan moet 

regelen -, sluit het niet uit dat een beperkte uitvoeringsbevoegdheid aan de Koning of aan een 

andere overheid wordt overgelaten. Een dergelijke delegatie is niet in strijd met het 

wettigheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en 

betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen 

voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgelegd. 
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 Bijgevolg dient te worden onderzocht of de bij de in het geding zijnde bepaling aan de 

minister van Landsverdediging verleende machtiging binnen de aldus vastgestelde perken 

blijft.  

 

 B.3.3.  Die bepaling verleent de minister van Landsverdediging de bevoegdheid om een 

onderofficier voor een bepaalde tijd bij tuchtmaatregel van zijn ambt te ontheffen. De 

tuchtoverheid mag slechts de tuchtstraffen opleggen die bij de wet zijn bepaald. Artikel 19 

van de wet van 27 december 1961 voorziet in een tijdelijke ambtsontheffing, zodat het op dit 

punt bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met artikel 182, van de 

Grondwet. 

 

 B.3.4.  Het wettigheidsbeginsel in artikel 12, tweede lid, van de Grondwet is niet van 

toepassing in tuchtzaken. Daaruit volgt dat de tuchtvordering die tot doel heeft te onderzoeken 

of de titularis van een openbaar ambt of van een beroep de deontologische of disciplinaire 

regels heeft overschreden of afbreuk heeft gedaan aan de eer of de waardigheid van zijn ambt 

of beroep, betrekking kan hebben op tekortkomingen die niet noodzakelijk het voorwerp 

uitmaken van een precieze definitie. 

 

 Hieruit vloeit voort dat het feit dat in artikel 19 van de wet van 27 december 1961 niet is 

bepaald voor welke tuchtrechtelijke inbreuken de onderofficier tijdelijk uit het ambt kan 

worden ontzet, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11, in samenhang gelezen met 

artikel 182, van de Grondwet. 

 

 B.4.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 19 van de wet van 27 december 1961 betreffende het statuut van de 

onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht schendt de artikelen 10 en 11, in 

samenhang gelezen met artikel 182, van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4874 

 
 

Arrest nr. 154/2010 
van 22 december 2010 

 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 juli 2009 « tot wijziging van 

artikel 119 van het Gerechtelijk wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 

betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade » en van 

artikel 119, § 2, van het Gerechtelijk wetboek, zoals dat artikel werd vervangen bij artikel 209 

van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, ingesteld door de 

vzw « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) » 

en de vzw « Ligue des Droits de l’Homme ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, 

overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder 

voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 februari 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 februari 2010, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 31 juli 2009 « tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk 
wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het 
ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het 
herstel van de door dit feit veroorzaakte schade » en van artikel 119, § 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals dat artikel werd vervangen bij artikel 209 van de wet van 21 december 2009 tot 
hervorming van het hof van assisen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
18 augustus 2009 en 11 januari 2010) door de vzw « Défense des 
Enfants-International-Belgique-Branche francophone (D.E.I. Belgique) », met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kiekenmarkt 30, en de vzw « Ligue des Droits de 
l’Homme », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kogelstraat 22. 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een 
memorie van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van 
wederantwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. J. Fierens en Mr. F. Wautelet, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
verzoekende partijen; 
 
 .  Mr. F. Tulkens en Mr. D. Vanderhofstadt, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers P. Nihoul en T. Merckx-Van Goey verslag 
uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A – 

 
 Standpunt van de verzoekende partijen 
 
 A.1.  De verzoekende partijen zijn van mening dat zij doen blijken van het vereiste belang om beroep in te 
stellen tot vernietiging van de bestreden bepalingen. Zij zijn beide verenigingen zonder winstoogmerk. De 
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eerstgenoemde heeft meer bepaald tot doel de belangen en de rechten van het kind te verdedigen. Daartoe neemt 
zij de preventieve en curatieve maatregelen in verband met die rechten. Het doel van de tweede verzoekende 
partij bestaat erin onrechtvaardigheid en elke willekeurige aantasting van de rechten van een individu of van een 
gemeenschap te bestrijden. 
 
 Het belang van die twee verenigingen om in rechte te treden, is meermaals door het Hof erkend. Men kan 
overigens niet stellen, zoals de Ministerraad doet, dat zij niet meer over het vereiste belang beschikken omdat de 
bestreden bepalingen hun belangen zouden beschermen. Het zou immers gaan om een verwarring van de kwestie 
van ontvankelijkheid van het beroep, met die van gegrondheid van de middelen. 
 
 A.2.1.  De verzoekende partijen leiden een eerste middel af uit de schending, door de bestreden bepalingen, 
van artikel 22bis van de Grondwet en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de 
artikelen 6.1, 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 14, lid 4 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, de artikelen 3 en 40 van het internationaal 
Verdrag inzake de rechten van het kind, en het algemeen rechtsbeginsel van de absolute inachtneming van het 
hoger belang van het kind. 
 
 A.2.2.  Het Comité voor de Rechten van het Kind, ingesteld bij artikel 43 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind om toezicht uit te oefenen op de inachtneming van het Verdrag, beveelt de Staten die partij 
zijn meer bepaald aan de bepalingen van de « United Nations Standard Minimum Rules for the Administration 
of Justice » (« Beijing rules » genoemd) in hun wetgeving op te nemen. Volgens dat Comité vormen de regels en 
leidende beginselen van de Verenigde Naties betreffende de rechtsbedeling voor minderjarigen immers relevante 
en gedetailleerde normen voor de tenuitvoerlegging van artikel 40 van het Verdrag. Bovendien verwijst het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitdrukkelijk naar artikel 40 van het Verdrag en, via dat laatste 
artikel, naar de « Beijing rules ». 
 
 De verzoekende partijen onderstrepen ten slotte dat de Ministerraad, tijdens de hoorzittingen door het 
Comité voor de Rechten van het Kind, nooit de autoriteit van het Comité, noch de interpretatieve draagwijdte 
van zijn opmerkingen ter discussie heeft gesteld. 
 
 Daaruit volgt dat de inachtneming van het hogere belang van het kind, verankerd in de in het middel 
beoogde bepalingen, moet worden beschouwd als een algemeen rechtsbeginsel, waarbij de Grondwet zelf niet 
met schending van dat beginsel mag worden geïnterpreteerd. 
 
 A.2.3.  In een eerste onderdeel van hun middel zijn de verzoekende partijen van mening dat, krachtens de 
bestreden bepalingen, het hof van assisen dat zich zal moeten uitspreken over de schuld van minderjarigen, zich 
niet zal uitspreken volgens het hogere belang van het kind. 
 
 De uitspraak van het hof van assisen heeft immers niet tot doel, noch tot gevolg het hogere belang van het 
kind te vrijwaren. Het voornaamste doel ervan bestaat erin misdaden te bestraffen door de veroordeling tot een 
straf. Een kind dat een strafbaar feit heeft begaan, zal in het beste geval worden berecht volgens het 
« maatschappelijk geweten », dat overigens te zijnen aanzien gevaarlijk zou kunnen blijken, gelet op de 
veelvuldige clichés en vooroordelen die daaraan vasthangen in verband met bepaalde categorieën van jongeren, 
en zelfs op de neiging tot wraakneming die bij een jury kan leven. 
 
 Een kind moet echter steeds volgens zijn hoger belang worden berecht. Dat belang is essentieel, wat 
betekent dat het de eerste overweging moet zijn, vóór elke andere overweging, hoe belangrijk die ook is. In het 
licht van in het bijzonder artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, kan niet worden aangenomen 
dat de belangen van het kind het beslissingscriterium van de rechter vormen wanneer hij de wet van 8 april 1965 
toepast, maar dat niet meer is wanneer de jeugdrechtbank de zaak uit handen heeft gegeven aan het hof van 
assisen. 
 
 De « Beijing rules » vragen overigens de lidstaten om het welzijn van de minderjarige en van zijn gezin te 
vrijwaren, en leggen de verplichting op dat de reacties ten aanzien van jeugddelinquenten in de juiste verhouding 
staan tot de omstandigheden die eigen zijn aan de delinquenten en de wanbedrijven. Overigens moet de gevolgde 
procedure gericht zijn op een optimale bescherming van de belangen van de jonge delinquent, en moet het 
welzijn van de minderjarige het doorslaggevende criterium zijn van het onderzoek van zijn geval. 
 
 Volgens het Comité voor de Rechten van het Kind moet het hogere belang van het kind eveneens de eerste 
overweging zijn bij alle beslissingen die worden genomen in het kader van de rechtsbedeling voor 
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minderjarigen. De verschillen tussen minder- en meerderjarigen verantwoorden het bestaan van een verschillend 
rechtssysteem voor minderjarigen. De bescherming van het hogere belang van het kind betekent meer bepaald 
dat de traditionele doelstellingen van de strafrechtspleging plaats moeten ruimen voor doelstellingen van 
heraanpassing en hersteljustitie bij de behandeling van delinquente kinderen. Die behandeling mag geen afbreuk 
doen aan het gevoel van waardigheid en eigenwaarde van het kind. 
 
 In 2008 heeft het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties zijn bezorgdheid geuit over het feit dat 
de Belgische wetgeving toeliet dat personen die jonger zijn dan achttien jaar, zoals volwassenen kunnen worden 
berecht. Het Comité oordeelde dat de Belgische Staat onvoldoende rekening had gehouden met de globale 
benadering van delinquentie door minderjarigen, en heeft hem aanbevolen erop toe te zien dat minderjarigen niet 
zoals volwassenen worden berecht. 
 
 In 2009 heeft de Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa nog benadrukt dat de 
strafrechtspleging voor de volwassenen diende te worden bestemd, vanuit de vaststelling dat de ervaring had 
geleerd dat, wanneer men jongeren als misdadigers behandelt, meer bepaald door hun gevangenisstraffen op te 
leggen, zulks initiatieven tot reclassering in het gedrang bracht. 
 
 A.2.4.  In een tweede onderdeel zijn de verzoekende partijen van mening dat de bestreden bepalingen het 
recht van de minderjarige op eerbiediging van zijn privéleven en op een eerlijk proces schenden. 
 
 Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft eraan herinnerd dat, teneinde het privéleven van het kind te 
beschermen, de meeste Staten die partij zijn, de verplichting opleggen dat het proces of het verhoor van het kind 
dat van een strafbaar feit wordt beschuldigd, achter gesloten deuren wordt gehouden. De terechtzittingen van het 
hof van assisen spreiden zich echter uit over verschillende dagen of weken, de rechtspleging verloopt in 
hoofdzaak mondeling en openbaarheid is de regel. 
 
 Het verschijnen van een kind voor het hof van assisen leidt overigens onvermijdelijk tot een mediatisering 
van diens zaak en het openbaar maken, voor het grote publiek, van een groot deel van zijn privé- en gezinsleven. 
Die inmenging in zijn privéleven is niet noodzakelijk in een democratische samenleving. 
 
 De « Beijing rules » vereisen verder nog dat de procedure verloopt in een klimaat van begrip, dat de jonge 
delinquent toelaat eraan deel te nemen en zich vrij te uiten. 
 
 Ook al zijn de naar een hof van assisen verwezen kinderen minstens zestien jaar, toch komen zij door de 
mondelinge procedure, door de openbaarheid die vaak aan de zaak wordt gegeven, door de samenstelling van de 
jury - die uit twaalf volwassenen bestaat die het beschuldigde kind niet kent -, door de inrichting van de 
zittingszaal, door de indrukwekkende aanwezigheid van het publiek en de media, door een eventuele uitval van 
het publiek tegen het beschuldigde kind en door het risico van openbaarmaking van hun identiteit, in een situatie 
terecht die veel minder beschermend is dan die van een delinquent kind dat voor de bijzondere kamer van de 
jeugdrechtbank verschijnt en dat niet dezelfde trauma’s zal ondergaan die het proces oneerlijk kunnen maken. 
 
 Het is overigens onjuist te beweren, zoals de minister van Justitie tijdens de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 13 juni 2006, dat het Europees Hof heeft geoordeeld dat de berechting van minderjarigen op 
rechtmatige wijze mag worden toevertrouwd aan een strafgerecht, eventueel met een assisenjury. Hoewel het 
Europees Hof heeft geweigerd om in die omstandigheid een schending te zien van artikel 3 van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens, heeft het daarentegen geoordeeld dat de verzoekers, wegens hun leeftijd, 
niet echt aan de tegen hen ingestelde strafprocedure hadden kunnen deelnemen, en dat hun dus een eerlijk proces 
was ontzegd. 
 
 Het is even onjuist te stellen dat de verzoekende partijen in werkelijkheid een keuze van de Grondwetgever 
betwisten. De discussie heeft immers geen betrekking op de vraag of het hof van assisen moet worden 
afgeschaft, dan wel of de samenstelling of de modus van openbaarheid ervan moet worden gewijzigd, maar wel 
op de vraag of een kind mag worden berecht door een rechtscollege dat is samengesteld zoals het hof van 
assisen. Voor het overige heeft het Hof in zijn arrest nr. 49/2008 ontkennend op die vraag geantwoord, zonder 
zijn bevoegdheden te overschrijden. 
 
 A.2.5.  In een derde onderdeel van hun middel zijn de verzoekende partijen van mening dat de wetgever 
heeft nagelaten een speciaal systeem voor kinderen te creëren in geval van verschijning voor het hof van assisen. 
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 Zoals meer bepaald het Comité voor de Rechten van het Kind in 1995 en in 2002 heeft onderstreept, vergen 
het Verdrag inzake de rechten van het kind en de andere regels van de Verenigde Naties terzake de aanneming 
van een speciaal en volledig rechtssysteem voor minderjarigen. De Staten die partij zijn moeten ernaar streven de 
totstandkoming te bevorderen van wetten en procedures, alsook van autoriteiten en instellingen, die in het 
bijzonder bedoeld zijn voor delinquente kinderen. 
 
 Het feit dat twee van de drie zittende magistraten die een hof van assisen samenstellen dat belast is met het 
berechten van een kind, een bijzondere opleiding zouden hebben gevolgd, maakt van dat Hof vanzelfsprekend 
geen « speciaal systeem voor kinderen » in de zin van het Verdrag inzake de rechten van het kind. 
 
 Bovendien is de in het geding zijnde opleiding een opleiding van één week die wordt verstrekt door 
magistraten en hoogleraars en die betrekking heeft op de wet van 1965 in het algemeen en op de mogelijke 
maatregelen ten aanzien van minderjarigen in het bijzonder. Een opleiding van één week beperkt tot enkele 
juridische algemeenheden en die de vele bijzondere aspecten van de specifieke benadering van een door een hof 
van assisen berecht kind niet in aanmerking neemt, zou geen speciaal systeem voor kinderen kunnen vormen, 
ook al wordt zij verstrekt aan alle betrokkenen van het hof van assisen dat een kind moet berechten - quod non te 
dezen. 
 
 In dat verband heeft het Comité voor de Rechten van het Kind overigens de Staten die partij zijn 
aanbevolen een opleiding op het gebied van kinderrechten te verstrekken aan alle betrokken beroepsgroepen, met 
inbegrip van de leden van de gerechtelijke beroepsgroep. Die opleiding zou betrekking moeten hebben op de 
pertinente normen inzake mensenrechten en op niet-gewelddadige tuchtmethoden, zou andere maatregelen dan 
plaatsing moeten aanmoedigen en zou informatie moeten bieden over de ontwikkeling van het kind, alsook over 
de situatie, de rechten en behoeften van bijzonder kwetsbare kinderen. 
 
 Meer nog, volgens de parlementaire voorbereiding is het uitgesloten het hof van assisen wordt 
samengesteld uit jeugdrechters. Men ziet echter niet welke andere magistraat dan een jeugdrechter of een 
gewezen jeugdrechter « dezelfde ervaring » zou kunnen hebben - zoals het Grondwettelijk Hof heeft opgemerkt 
in zijn arrest nr. 49/2008 - als diegenen die zitting hebben in de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank. 
 
 In hun memorie van antwoord preciseren de verzoekende partijen nog dat het Comité voor de Rechten van 
het Kind zijn kritiek heeft gehandhaafd, ondanks de wijzigingen die aan de in het geding zijnde wetgeving 
werden aangebracht. Zij benadrukken overigens erin dat de bestreden bepalingen, doordat zij geen 
gespecialiseerd systeem voor minderjarigen invoeren, artikel 40, lid 3, van het Verdrag inzake de rechten van het 
kind, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, schenden. Zij preciseren ten slotte dat 
de vergelijking van de categorieën van personen waartussen de gelijkheid is verbroken, niet in elk middel en in 
elk onderdeel moet worden herhaald. Uit het verzoekschrift tot vernietiging blijkt duidelijk dat het beroep 
gegrond is op een discriminatie tussen de minderjarigen die naar de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank 
worden verwezen en de minderjarigen die naar een hof van assisen worden verwezen, of op een verbreking van 
de gelijkheid tussen minderjarigen en volwassenen, vermits kinderen zich in een situatie bevinden die 
fundamenteel verschilt van die van volwassenen. 
 
 A.3.1.  Een tweede middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, in zoverre de wetgever een onverantwoord verschil in behandeling zou invoeren tussen 
de kinderen die zullen worden berecht door de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank omdat zij ervan worden 
verdacht een wanbedrijf of een correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, en de kinderen die door het 
hof van assisen zullen worden berecht omdat zij ervan worden verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te 
hebben gepleegd. 
 
 Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft benadrukt dat de Staten die partij zijn bij het Verdrag 
inzake de rechten van het kind, alle nodige maatregelen moeten nemen om een gelijke behandeling te 
waarborgen van alle kinderen die de wet overtreden. 
 
 De wetgever heeft binnen de jeugdrechtbank een bijzondere kamer opgericht, die het gemeen strafrecht en 
de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast. De magistraten die zitting hebben in eerste aanleg en in hoger 
beroep binnen die kamers, worden gekozen uit diegenen die een erkende opleiding of grote ervaring inzake 
jeugdrecht en strafrecht hebben. De bijzondere kamer van de jeugdrechtbank bestaat uit drie rechters, van wie er 
twee een specifieke opleiding in jeugdzaken moeten hebben gevolgd. Het derde lid is een rechter van de 
correctionele rechtbank. 
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 De verschijning van een minderjarige voor de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank is evenwel alleen 
mogelijk indien de betrokkene ervan wordt verdacht een wanbedrijf of een correctionaliseerbare misdaad te 
hebben gepleegd. Wanneer het een niet-correctionaliseerbare misdaad betreft, verschijnt de minderjarige voor 
een hof van assisen. De minister van Justitie heeft zelf erkend dat de oprichting van een gespecialiseerde kamer 
voor minderjarigen binnen het hof van assisen onmogelijk was. 
 
 Bij zijn arrest nr. 49/2008 heeft het Hof de wettelijke bepaling vernietigd die voorzag in de verwijzing, naar 
het hof van assisen, van een minderjarige die ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te 
hebben gepleegd, om reden dat het hof van assisen geen rechtscollege is dat in het bijzonder is samengesteld om 
intensief de kaart van de maatschappelijke reclassering te trekken en omdat het niet van dien aard is het 
strafrecht, via de nuances en alternatieven ervan, in staat te stellen zich aan te passen aan de specifieke situatie 
van elke jongere ten aanzien van wie een beslissing tot uithandengeving is genomen. 
 
 Het Hof heeft de wetgever gesuggereerd de samenstelling van het hof van assisen te wijzigen teneinde de 
minderjarige te waarborgen dat hij wordt berecht door een rechtscollege dat bestaat uit magistraten die worden 
gekozen onder de magistraten met dezelfde opleiding of dezelfde ervaring als de rechters die zitting hebben in de 
bijzondere kamer van de jeugdrechtbank. 
 
 Het blijkt echter dat de bij het arrest nr. 49/2008 afgekeurde discriminatie blijft voortbestaan ondanks de 
nieuwe samenstelling van het hof van assisen, zoals zij bij de bestreden bepalingen is vastgelegd. 
 
 In hun memorie van antwoord onderstrepen de verzoekende partijen verder nog dat het in hun tweede 
middel bekritiseerde verschil in behandeling expliciet is, namelijk het verschil in behandeling tussen de 
minderjarigen die worden verwezen naar een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank, enerzijds, en de 
minderjarigen die naar een hof van assisen worden verwezen, anderzijds. 
 
 A.3.2.  In een eerste onderdeel van hun middel benadrukken de verzoekende partijen dat geen enkele 
specifieke opleiding wordt geëist van de gezworenen van het hof van assisen. De minister van Justitie had 
overigens het probleem perfect opgemerkt toen hij erop wees dat, gezien de specifieke samenstelling van het hof 
van assisen, aan de juryleden geen opleidingsvereiste kon worden opgelegd. 
 
 Zelfs in de veronderstelling dat de regels inzake de samenstelling van een jury toelaten een efficiënte jury 
samen te stellen om uitspraak te doen over strafrechtelijke beschuldigingen gericht tegen volwassenen, dient te 
worden vastgesteld dat een gewone jury niet geschikt is om kinderen te berechten vermits in de overgrote 
meerderheid van de gevallen geen enkel jurylid een specifieke opleiding zal hebben genoten, noch in rechten, 
noch op pedagogisch vlak, noch op het vlak van kinderpsychologie, terwijl het lot van het beschuldigde kind zal 
worden bepaald door de antwoorden op de aan de jury gestelde vragen. De rol van die laatste bestaat immers niet 
uitsluitend erin bepaalde feiten al dan niet als aangetoond te beschouwen, maar het beschuldigde kind schuldig 
of onschuldig te verklaren. Die beoordeling impliceert een poging om de beschuldigde en zijn daden te 
begrijpen, hetgeen bijzonder delicaat is wanneer het kinderen betreft.  
 
 Geen enkele van de voorwaarden die vereist zijn om op de lijst van de gezworenen te worden ingeschreven, 
laat overigens toe zulk een gebrek aan opleiding weg te werken. De verzoekende partijen wijzen bovendien erop 
dat de wetgever de vereiste leeftijd om gezworene te zijn, met twee jaar heeft verlaagd, waardoor steeds minder 
ervaren personen een kind kunnen berechten. 
 
 Krachtens het nieuwe artikel 289, § 4, van het Wetboek van strafvordering moeten de gezworenen 
weliswaar informatie krijgen over het verloop van de procedure en over hun opdracht. Die bepaling zal niettemin 
pas op een onbepaalde datum in werking treden. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat de informatie in 
voorkomend geval een specifieke opleiding zal omvatten over het berechten van kinderen. Overigens en 
bovenal, zal die informatie nog beperkter zijn dan de opleiding waarin voor de magistraten is voorzien, en kan 
zij de vastgestelde discriminatie niet doen verdwijnen. 
 
 Ook al spreken de gezworenen zich als enigen enkel over de schuldvraag uit en staat de wetgever het Hof 
toe hun verdict onder bepaalde voorwaarden te weigeren, dient niettemin te worden opgemerkt dat zulk een 
geval zich zeer zelden voordoet. Die matiging van de soevereiniteit van de jury kan bijgevolg de verbroken 
gelijkheid onder kinderen niet herstellen.  
 
 Hoewel artikel 335 van het Wetboek van strafvordering in bepaalde gevallen evengoed bepaalt dat de 
stemmen van de magistraten in aanmerking worden genomen voor de schuldverklaring, wordt die bepaling 
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eveneens slechts uitzonderlijk toegepast, namelijk indien het kind bij eenvoudige meerderheid van de stemmen 
schuldig wordt verklaard. 
 
 Indien het college dat de straf van het schuldig verklaarde kind bepaalt de magistraten van de zetel omvat, 
zullen ten slotte slechts twee leden van dat college op vijftien - zijnde een heel kleine minderheid – specifiek zijn 
opgeleid, in tegenstelling tot het systeem waarvoor werd gekozen binnen de bijzondere kamer van de 
jeugdrechtbank, waarvan de rechters met een gespecialiseerde opleiding een twee derde meerderheid vormen. 
 
 A.3.3.  In een tweede onderdeel van hun middel onderstrepen de verzoekende partijen dat in geen enkele 
specifieke opleiding is voorzien voor de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie waarnaar een kind dat 
wordt verdacht van een niet-correctionaliseerbare misdaad wordt verwezen met het oog op vervolging. Dat is des 
te meer nadelig omdat het, teneinde de opportuniteit van vervolging van die minderjarige te beoordelen, 
onontbeerlijk is dat de parketmagistraat is opgeleid als specialist op het gebied van kinderen. 
 
 Het Comité voor de Rechten van het Kind wijst overigens erop dat het gedurende de hele procedure 
gewaarborgd moet zijn dat rekening wordt gehouden met de leeftijd van het kind en met het belang dat het heeft 
bij reclassering, en dat alle groepen van interveniënten de daartoe vereiste kennis moeten bezitten. Een 
systematische en voortgezette opleiding van de procureurs wordt essentieel geacht. 
 
 In hun memorie van antwoord wijzen de verzoekende partijen erop dat de omstandigheid dat het openbaar 
ministerie bij de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank evenmin een specifieke opleiding moet volgen, geen 
invloed heeft. Een soortgelijke behandeling impliceert immers geenszins dat er geen discriminatie is, wanneer de 
vergeleken personen zich in een verschillende situatie bevinden. Een kind dat naar het hof van assisen kan 
worden verwezen, bevindt zich echter in een situatie die fundamenteel verschilt van die van het kind dat door de 
bijzondere kamer van de jeugdrechtbank kan worden berecht. Het is dus uitermate belangrijk dat de magistraat 
van het openbaar ministerie, die ermee belast is de opportuniteit van een verwijzing naar het hof van assisen te 
beoordelen, een diepgaande en aangepaste opleiding krijgt. 
 
 A.3.4.  In een derde onderdeel van hun middel merken de verzoekende partijen op dat in geen enkele 
specifieke opleiding is voorzien voor de magistraten van het hof van beroep, belast met het wijzen van een 
eventueel arrest van verwijzing naar het hof van assisen. 
 
 In hun memorie van antwoord benadrukken de verzoekende partijen dat de discriminatie duidelijk 
betrekking heeft op de soortgelijke behandeling van kinderen en volwassenen. 
 
 A.3.5.  In een vierde onderdeel van hun middel voeren de verzoekende partijen nog aan dat in geen enkele 
specifieke opleiding is voorzien voor de procureur-generaal bij het hof van beroep. Overeenkomstig de 
artikelen 284 en 341 van het Wetboek van strafvordering, neemt deze echter deel aan de debatten voor het hof 
van assisen, vordert hij de toepassing van de strafwet en is hij aanwezig bij de uitspraak van het arrest. 
 
 De wetgever is opzettelijk vergeten dat het Grondwettelijk Hof, in zijn arrest nr. 49/2008, eveneens de 
toepassing van artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek – betreffende het openbaar ministerie – op de berechting 
van kinderen voor het hof van assisen, had afgekeurd. 
 
 Een specifieke opleiding van de procureur-generaal is noodzakelijk, zelfs indien hij zijn bevoegdheden 
delegeert, omdat die delegatie – en de keuze van een eventuele substituut – een onderzoek van de zaak impliceert 
dat een grondige kennis van kinderen vereist. Bovendien zou, in geval van delegatie, de substituut eveneens een 
specifieke opleiding moeten hebben gevolgd, waarin de bestreden bepalingen niet voorzien. 
 
 A.3.6.  In een vijfde onderdeel van hun middel wijzen de verzoekende partijen erop dat in geen enkele 
specifieke opleiding is voorzien voor de voorzitter van het hof van assisen, terwijl diens bevoegdheden 
verregaand zijn en specifiek voor de voor het hof van assisen gevoerde procedure. 
 
 De voorzitter van de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank heeft niet de bevoegdheden van de voorzitter 
van het hof van assisen, hetgeen het aanvaardbaarder maakt dat hij eventueel een correctionele rechter is en dat 
hij geen specifieke opleiding heeft genoten inzake het begrijpen en berechten van kinderen. 
 
 In hun memorie van antwoord onderstrepen de verzoekende partijen dat de beoogde discriminatie tussen de 
door het hof van assisen berechte kinderen en volwassenen bestaat, die op dezelfde wijze worden behandeld, 
terwijl zij zich wegens hun leeftijd in een fundamenteel verschillende situatie bevinden. 
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 A.3.7.  In een zesde onderdeel van hun middel merken de verzoekende partijen op dat de bestreden 
bepalingen niet in een dubbele aanleg voorzien. Het Comité voor Rechten van het Kind heeft nochtans zijn 
bezorgdheid geuit omtrent het feit dat in België geen enkel rechtsmiddel openstaat tegen de beslissing van het 
hof van assisen, met uitzondering van een cassatievoorziening, die echter strikt beperkt is tot de rechtsvragen. 
 
 Het feit dat België een interpretatieve verklaring heeft geformuleerd betreffende artikel 40, lid 2, b, v, van 
het Verdrag inzake de rechten van het kind, volgens welke die bepaling niet van toepassing was op de 
minderjarigen die naar het hof van assisen worden verwezen, belet niet het bestaan van een discriminatie, 
verboden door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, tussen de minderjarigen die naar het hof van assisen 
worden verwezen, enerzijds, en de kinderen die naar de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank worden 
verwezen en die de zaak opnieuw ten gronde kunnen laten onderzoeken door een beroepsinstantie, anderzijds. 
 
 In hun memorie van antwoord wijzen de verzoekende partijen erop dat het stilzwijgen van de wet daarover 
een discriminatie vormt. 
 
 A.3.8.  In een zevende onderdeel van hun middel onderstrepen de verzoekende partijen dat de 
gevangenisstraffen opgelopen door kinderen die worden berecht door een hof van assisen, zwaarder zijn dan die 
welke kunnen worden uitgesproken door de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank. Dat verschil in 
behandeling komt voor als onevenredig. 
 
 Bovendien heeft het Comité voor de Rechten van het Kind onderstreept dat het aanwenden van 
vrijheidsberoving de harmonieuze ontwikkeling van een kind aanzienlijk schaadt en diens reclassering ernstig 
belemmert. Het mag bijgevolg enkel gaan om een ultieme maatregel van zo kort mogelijke duur. 
 
 Hoewel kan worden ingezien dat de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank erop zal toezien zo kort 
mogelijke vrijheidsberovende straffen uit te spreken, is zulks zeker niet de wil van de wetgever betreffende de 
straffen die door een hof van assisen worden uitgesproken. In elk geval voeren de bestreden bepalingen geen 
enkele waarborg daaromtrent in. 
 
 A.3.9.  In een achtste onderdeel van hun middel wijzen de verzoekende partijen erop dat, in tegenstelling 
tot hetgeen gebeurt voor de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank, de zaak niet zonder vertraging wordt 
gehoord voor het hof van assisen, met de schending van artikel 40, lid 2, b, iii, van het Verdrag inzake de rechten 
van het kind. 
 
 Het is immers bekend dat het verschijnen voor het hof van assisen een termijn van meerdere maanden of 
zelfs meerdere jaren na de verwijzingsbeslissing vereist, die zelf pas wordt genomen na het verstrijken van een 
aanzienlijke termijn na het plegen van de feiten. 
 
 A.3.10.  In een negende onderdeel van hun middel merken de verzoekende partijen op dat de ouders niet 
deelnemen aan de procedure voor het hof van assisen, in tegenstelling tot de procedure voor de bijzondere kamer 
van de jeugdrechtbank. 
 
 Zoals het Comité voor de Rechten van het Kind eraan heeft herinnerd, moeten de ouders of wettelijke 
voogden nochtans bij de procedure worden betrokken omdat zij het kind een algemene, psychologische en 
affectieve ondersteuning kunnen bieden. Voor de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank verschijnen de ouders 
naast hun kind en treden zij zelf of via hun advocaat op in alle stadia van de debatten. Voor het hof van assisen 
zit het kind alleen op de beklaagdenbank en treden de ouders, in het beste geval, slechts op als getuige en zonder 
de bijstand van een advocaat. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.4.  De Ministerraad onderstreept vooraf dat de wetgever de jeugdrechtbank de mogelijkheid biedt om in 
uitzonderlijke gevallen de zaak uit handen te geven en ze naar het openbaar ministerie te verwijzen met het oog 
op vervolging, indien de minderjarige die wegens een als misdrijf omschreven feit voor de jeugdrechtbank is 
gebracht, op de datum van de feiten minstens zestien jaar was en de rechtbank een maatregel van, behoeding, 
bewaring en opvoeding niet geschikt acht. 
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 In zijn arrest nr. 49/2008 heeft het Hof niet het beginsel van uithandengeving op zich ter discussie gesteld, 
maar heeft het geoordeeld dat de wetgever een verschil in behandeling onder de uit handen gegeven 
minderjarigen invoerde naargelang zij ervan worden verdacht een wanbedrijf of een correctionaliseerbare 
misdaad dan wel een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd. Enkel in dat laatste geval kunnen 
zij naar het hof van assisen worden verwezen. Onder de gelding van de vroegere wetgeving was echter geen 
enkele bijzondere maatregel aangenomen voor het berechten van minderjarigen door een hof van assisen, wat het 
Grondwettelijk Hof heeft afgekeurd.  
 
 Met de bestreden bepalingen wil men antwoorden op de kritiek die het Hof formuleerde in zijn arrest 
nr. 49/2008, door, binnen het hof van assisen, de aanwezigheid te vereisen van minstens twee magistraten die de 
specifieke opleiding georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding, hebben gevolgd. 
 
 De Ministerraad benadrukt verder nog dat, krachtens artikel 606, tweede lid, van het Wetboek van 
strafvordering, de strafrechtelijke veroordelingen uitgesproken door de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank 
of door het hof van assisen niet in de gevangenis ten uitvoer worden gelegd, maar in de strafvleugel van een 
gesloten centrum, met verschillende pedagogische maatregelen die men niet binnen een zuivere 
gevangenislogica terugvindt. 
 
 A.5.  De Ministerraad betwist vervolgens de ontvankelijkheid van het beroep. Vermits met de bestreden 
bepalingen op toereikende wijze is geantwoord op de grondwettigheidskritiek geformuleerd in het arrest nr.  
49/2008, zouden de verzoekende partijen immers niet ongunstig kunnen worden geraakt door die bepalingen, die 
bovendien in een gunstigere regeling voorzien ten opzichte van de vroegere situatie. De bestreden maatregelen 
zijn bijgevolg van dien aard dat zij de belangen van de verzoekende partijen beschermen, in plaats van ze te 
schaden. Ten slotte streven de verzoekende partijen een voordeel na dat een vernietigingsarrest hun niet zou 
kunnen opleveren. Zij zijn immers van mening dat een minderjarige nooit door een assisenjury mag worden 
berecht. Het Hof heeft echter het mechanisme van uithandengeving als dusdanig niet vernietigd. 
 
 A.6.1.  Wat het eerste middel betreft, wijst de Ministerraad erop dat de commentaren en opmerkingen van 
het Comité voor de Rechten van het Kind geen kracht van wet hebben en dat de beoordeling door de Belgische 
Staat en door die internationale instantie kan verschillen. Die internationale instrumenten kunnen hoogstens als 
richtsnoer dienen voor de Staten bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake de rechten van het kind, en het 
Hof kan bijgevolg de inachtneming ervan niet waarborgen. 
 
 Op dezelfde wijze is het Hof niet bevoegd om de bestaanbaarheid van de bestreden bepalingen met normen 
als de « Beijing rules » of andere regels van de Verenigde Naties, te onderzoeken. Die normen zijn immers niet 
bindend voor België omdat die « regels » niet zijn opgenomen in een normatieve tekst met bindende kracht. 
 
 Ten slotte voeren de verzoekende partijen herhaaldelijk de schending aan van internationale verdragen die 
België binden, zonder te preciseren welke personen moeten worden vergeleken, noch in welk opzicht de 
bestreden bepalingen een verschil in behandeling ten gevolge zouden hebben, noch de betekenis van de 
aangevoerde discriminatie te verduidelijken. Het Hof is echter enkel bevoegd om de inachtneming van die 
internationale bepalingen te toetsen in samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, of in zoverre 
eenzelfde fundamenteel recht door de Grondwet wordt gewaarborgd. Die argumenten zijn bijgevolg 
onontvankelijk. 
 
 A.6.2.  Wat het eerste onderdeel van het middel betreft, merkt de Ministerraad op dat de verzoekende 
partijen hun kritiek baseren op hypothesen die niet zijn aangetoond, omdat zij niet bewijzen in welke opzicht het 
arrest van een hof van assisen geen rekening zou houden met het belang van de naar dat hof verwezen 
minderjarigen. 
 
 Er dient in dat verband te worden onderstreept dat artikel 22bis van de Grondwet bepaalt dat, bij elke 
beslissing die het kind aangaat, het belang van het kind de eerste overweging is. Die vereiste wordt ook 
bevestigd in artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Welnu, het hof van assisen dient, 
zoals elk rechtscollege, de wetten en de Grondwet in acht te nemen. 
 
 Bovendien komt de redenering van de verzoeksters erop neer dat enkel het belang van het kind in 
aanmerking wordt genomen. Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22bis van de Grondwet blijkt echter 
dat een evenwicht moet worden bereikt tussen de rechten en de plichten van minderjarigen, alsook tussen het 
belang van de minderjarigen en de andere in de maatschappij aanwezige belangen. Met een uithandengeving 
door de jeugdrechtbank aan een hof van assisen, in zeer uitzonderlijke gevallen, wordt precies een billijk 
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evenwicht bereikt tussen de verschillende belangen aanwezig in de maatschappij, zonder uit het oog te verliezen 
dat het belang van het kind op de eerste plaats komt. Bovendien heeft de afdeling wetgeving van de Raad van 
State niet geoordeeld dat de bestreden bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. 
 
 Beweren dat het hoofddoel van het hof van assisen het bestraffen van misdaden is, is overigens niet juist; 
zijn hoofddoel bestaat erin de gerechtelijke waarheid aan het licht te brengen. De weinig genuanceerde 
beweringen over de vooroordelen van de gezworenen tegenover minderjarigen, die zij zich overigens zouden 
vormen ondanks de eed die zij afleggen, zijn even onjuist. De Ministerraad verwijst naar een aantal 
assisenarresten waarin, teneinde de strafmaat te bepalen, precies rekening wordt gehouden met de jonge leeftijd 
van de beschuldigde en met zijn perspectief om opnieuw een plaats te verwerven in de maatschappij. 
 
 Ten slotte verwijzen de verzoekende partijen naar opmerkingen van het Comité tegen Foltering van 2008, 
die dus geen betrekking hebben op het huidige systeem. In elk geval sluit dat Comité niet op absolute wijze uit 
dat straffen kunnen worden uitgesproken ten aanzien van minderjarigen. 
 
 A.6.3.  Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, wijst de Ministerraad erop dat de openbaarheid 
van de debatten wordt gewaarborgd bij artikel 6.1, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en bij 
artikel 148 van de Grondwet. Het feit dat de procedure voor het hof van assisen in de regel openbaar is, vormt 
bijgevolg op zich geen aantasting van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven. Overigens is dat 
onderdeel, in zoverre het een regel vervat in artikel 148 van de Grondwet betwist, onontvankelijk. 
 
 Ten overvloede staan zowel artikel 22 van de Grondwet als artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens uitzonderingen toe op het recht op eerbiediging van het privéleven. Zo heeft het Hof voor 
de Rechten van de Mens reeds geoordeeld dat het instellen van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek gepaard 
gaat met beperkingen van het privéleven die echter steeds gerechtvaardigd worden door de noodzaak om 
strafbare feiten te voorkomen en de daders ervan op te sporen. 
 
 Het is juist dat, voor het hof van assisen, het dossier van het strafonderzoek het voorwerp uitmaakt van een 
mondelinge uiteenzetting, met diverse verhoren. Het hof van assisen kan echter steeds beslissen de deuren geheel 
of gedeeltelijk te sluiten, naar gelang van de behoeften en de aanwezige belangen. Oordelen dat, wegens de 
minderjarigheid van de beschuldigde, de regel van openbaarheid absoluut zou moeten worden gebannen, zou 
erop neerkomen dat de keuze van de Grondwetgever, die niet in een specifieke uitzondering heeft voorzien voor 
het hof van assisen dat minderjarigen zou berechten, ter discussie wordt gesteld. 
 
 Bovendien is openbaarheid eveneens de regel bij terechtzittingen voor de jeugdrechtbank, met inbegrip van 
de bijzondere kamer ervan. Ook al biedt artikel 57 van de wet van 8 april 1965 de jeugdrechtbank de 
mogelijkheid zich in raadkamer terug te trekken om elementen betreffende de persoonlijkheid van de 
minderjarige te onderzoeken, en ook al is het de gewoonte dat de jeugdrechtbank haar terechtzittingen achter 
gesloten deuren houdt om het privéleven van de minderjarigen te beschermen, toch leveren de verzoekende 
partijen niet het bewijs dat dit niet het geval zal zijn voor het hof van assisen. De wet dient immers in 
overeenstemming met de fundamentele rechten te worden geïnterpreteerd. Er is bijgevolg geen verschil in 
behandeling, althans geen significant verschil. 
 
 Overigens zijn de beschouwingen van de verzoekende partijen in verband met de mediatisering van een 
assisenproces, het decorum, de jury van volwassenen en het aanwezige publiek niet pertinent ten opzichte van 
hetgeen het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vereist. De uitgangspunten ervan kunnen eveneens 
worden betwist. 
 
 De verzoekende partijen tonen evenmin aan in welk opzicht de inrichting van de zittingszaal van het hof 
van assisen het proces oneerlijk zou maken. Ten slotte nemen de verzoekende partijen genoegen met loutere 
beweringen wanneer zij eventuele aanvallen, van het publiek, tegen beschuldigde minderjarigen beogen. 
 
 Tot de waarborgen van een eerlijk proces behoort niettemin het recht om daadwerkelijk aan zijn proces deel 
te nemen. Wat de strafrechtelijke berechting van minderjarigen betreft, heeft het Europees Hof geëist dat zij 
worden behandeld op een manier die rekening houdt met hun leeftijd, hun maturiteit en hun capaciteiten op 
emotioneel en intellectueel vlak, en legt het de verplichting op de maatregelen te nemen die hun begrip van en 
hun deelname aan de procedure kunnen bevorderen. De minderjarige moet in elk geval in staat zijn om hetgeen 
voor de rechtbank wordt gezegd, in grote lijnen te begrijpen. Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens betreffende elfjarige minderjarigen dient daarentegen niet in de bestreden wetgeving te worden 
opgenomen. 
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 In zijn arrest nr. 49/2008 heeft het Hof niet het beginsel zelf van uithandengeving, door de jeugdrechter, 
aan het hof van assisen, ter discussie gesteld. Op dezelfde wijze oordeelt het Europees Hof dat men niet kan 
beweren dat een strafproces van een minderjarige op zich een schending vormt van het beginsel van een eerlijk 
proces. In dat verband dient te worden opgemerkt dat voortaan elk verdict moet worden gemotiveerd ten 
opzichte van de akte van beschuldiging, die de beschuldigde ter hand wordt gesteld en waarop deze kan 
antwoorden. 
 
 A.6.4.  Wat het derde onderdeel van het eerste middel betreft, werpt de Ministerraad twee excepties van 
onontvankelijkheid op. 
 
 In de eerste plaats baseren de verzoekende partijen zich niet op de schending van een rechtsnorm, maar op 
de niet-naleving van opmerkingen en aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind. De 
inachtneming van die teksten valt echter niet onder de bevoegdheid van het Hof. In de tweede plaats hebben de 
verzoekende partijen niet de te vergelijken categorieën van personen gepreciseerd.  
 
 Wat de grond van de zaak betreft, wijst de Ministerraad in de eerste plaats erop dat de opmerkingen van het 
Comité voor de Rechten van het Kind waarnaar wordt verwezen in het verzoekschrift tot vernietiging, van 2002 
dateren en dus betrekking hebben op normen die zijn opgeheven. Bovendien bevat artikel 40, lid 3, van het 
Verdrag geen verplichting, maar wel een aanbeveling voor de Staten, die ernaar moeten streven de 
totstandkoming te bevorderen van systemen die bedoeld zijn voor kinderen die ervan worden verdacht een 
strafbaar feit te hebben gepleegd. 
 
 In het onwaarschijnlijke geval dat artikel 40 van het Verdrag in die zin moet worden geïnterpreteerd dat het 
de Staten verplicht een speciaal rechtssysteem voor kinderen in te voeren, zou dat systeem moeten worden 
begrepen als een globaal systeem, en niet als een systeem dat specifiek is voor elke rechtsinstantie die 
minderjarigen moet behandelen. De wet van 8 april 1965 en de aanverwante bepalingen ervan voeren echter zulk 
een globaal systeem voor minderjarigen in. Het is overigens belangrijk erop te wijzen dat de categorie van de 
niet-correctionaliseerbare misdaden is verkleind ingevolge de hervorming van het hof van assisen, en dat 
correctionalisering verplicht is bij betrokkenheid van een minderjarige. 
 
 Ook al leek de uithandengeving zich misschien gedeeltelijk te situeren buiten het specifieke systeem voor 
minderjarigen, toch wordt, met de verplichting om zowel de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank als het hof 
van assisen samen te stellen met minstens twee magistraten die een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd, 
aangetoond dat die rechtscolleges voortaan in het globale gespecialiseerde systeem voor minderjarigen zijn 
opgenomen. Het feit dat levenslange opsluiting of levenslange hechtenis niet kan worden uitgesproken ten 
aanzien van een persoon die op het tijdstip van het misdrijf minderjarig was, bevestigt eveneens dat die 
rechtscolleges zijn opgenomen in het gespecialiseerde systeem voor minderjarigen. 
 
 Er dient nog te worden opgemerkt dat de gespecialiseerde opleiding – die door de verzoekende partijen 
onaangepast en onvoldoende wordt geacht – dezelfde is, ongeacht of het gaat om magistraten die zitting hebben 
in de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank dan wel in het hof van assisen. 
 
 A.7.1.  Het tweede middel is volgens de Ministerraad onontvankelijk omdat de verzoekende partijen het niet 
expliciteren, noch de aangevoerde discriminatie preciseren. 
 
 In ondergeschikte orde is het middel in elk geval niet gegrond. 
 
 Er wordt niet betwist dat de minderjarigen die worden verwezen naar de bijzondere kamer van de 
jeugdrechtbank of naar het hof van assisen, zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Niettemin bestaat er geen 
verschil in behandeling tussen hen. De bestreden bepalingen hebben immers een einde gemaakt aan de 
discriminatie die is vastgesteld in het arrest nr. 49/2008, door de samenstelling van het hof van assisen te regelen 
wanneer voor dat hof een minderjarige ouder dan zestien jaar verschijnt. De minderjarigen genieten bijgevolg 
dezelfde bescherming, ongeacht of zij naar de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank dan wel naar het hof van 
assisen worden verwezen. 
 
 In elk geval is het verschil in behandeling, in de veronderstelling dat het is aangetoond, verantwoord. Het 
criterium van onderscheid is in de eerste plaats objectief, omdat het afhangt van de ernst van het ten laste 
gelegde misdrijf. Dat criterium is overigens pertinent. In zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer met het specifieke 
systeem voor minderjarigen niet de verwachte resultaten kunnen worden bereikt, heeft de wetgever gewild dat 
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men niet tot de gemeenrechtelijke rechtscolleges kan wenden, maar met specifieke waarborgen. Ten slotte is de 
genomen maatregel evenredig met het nagestreefde doel. Het beginsel van uithandengeving strekt ertoe een 
adequaat evenwicht te bereiken tussen de belangen van het slachtoffer, van de vervolgde minderjarige en diens 
familie, en die van de maatschappij. Gelet op de strikte voorwaarden voor een uithandengeving, in het bijzonder 
aan het hof van assisen, worden minderjarigen uiterst zelden naar dat hof verwezen. 
 
 Overigens heeft het Hof in zijn arrest nr. 49/2008 enkel geoordeeld dat de verwijzing van een minderjarige 
naar het hof van assisen dat niet op bijzondere wijze is samengesteld, een discriminatie vormde, en heeft het niet 
verklaard dat het hof van assisen geen rechtscollege zou zijn dat in het bijzonder is samengesteld om intensief in 
te zetten op maatschappelijke reïntegratie, noch dat het niet van dien aard was het strafrecht toe te laten zich aan 
de bijzondere situatie van elke jongere aan te passen. 
 
 A.7.2.  Wat het eerste onderdeel van het middel betreft, herinnert de Ministerraad eraan dat de jury wordt 
ingesteld bij artikel 150 van de Grondwet. De kritiek van de verzoekende partijen is dus niet tegen de bestreden 
bepalingen gericht, maar tegen dat artikel of tegen andere wetsbepalingen dan die waartegen het 
vernietigingsberoep is gericht. 
 
 Overigens wordt de rol van de assisenjury ruim ondersteund sinds de wet van 21 december 2009 tot 
hervorming van het hof van assisen. De verzoekende partijen doen vergeefs gelden dat het nieuwe artikel 289, 
§ 4, van het Wetboek van strafvordering, dat de aangelegenheid regelt, nog niet in werking is getreden. De 
praktijk van de hoven van assisen is immers vooruitgelopen op hetgeen de wet voortaan bepaalt. 
 
 Zo krijgen de gezworenen, vóór de terechtzitting ten gronde, een informatiesessie over het verloop van de 
procedure en over hun opdracht. 
 
 De rol van de beroepsrechters is eveneens sterk uitgebreid. In eerste instantie beraadslaagt de jury als enige 
over de schuldvraag, en heeft hij daarbij toegang tot alle processtukken, met inbegrip van de maatschappelijke en 
medisch-psychologische onderzoeken voorafgaand aan de procedure tot uithandengeving en de beslissing van de 
jeugdrechter tot uithandengeving, beslissing die betrekking heeft op de persoonlijkheid van de betrokken 
jongere, zijn omgeving en zijn maturiteitsgraad. Bovendien, indien de beslissing betreffende de schuldvraag 
slechts bij eenvoudige meerderheid is genomen, beraadslaagt het hof en spreekt het zich uit over de schuldvraag. 
In tweede instantie beraadslaagt de jury met het Hof over de motivering van de beslissing. De beroepsrechters 
sturen de redactie van de motivering van de beslissing. Indien het Hof naar aanleiding van die redactie unaniem 
overtuigd is dat de gezworenen zich kennelijk hebben vergist betreffende de voornaamste redenen, inzonderheid 
wat betreft het bewijs, de inhoud van juridische begrippen of de toepassing van rechtsregels, die hebben geleid 
tot de beslissing over de schuldvraag, verwijst het de zaak naar een andere zitting, wat toelaat om hetgeen de 
beroepsmagistraten voorkomt als een kennelijke vergissing in een door de jury uitgesproken verdict over de 
schuldvraag, opnieuw te laten onderzoeken. 
 
 Ten slotte is de Ministerraad het niet eens met de - principieel negatieve en kritische – hypothesen van de 
verzoekende partijen over het feit dat de juryleden steeds minder ervaren zijn wegens de verlaging van de leeftijd 
om eraan deel te nemen. Bovendien kan dat argument zeker worden omgekeerd, vermits een jonge gezworene 
mogelijk meer begrip kan opbrengen tegenover een jonge beschuldigde. 
 
 A.7.3.  Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, wijst de Ministerraad erop dat de discriminatie die 
erin wordt aangevoerd, in feite niet bestaat. Immers, net zoals het openbaar ministerie dat beslist om een 
minderjarige voor het hof van assisen te vervolgen, is het openbaar ministerie bij de bijzondere kamer van de 
jeugdrechtbank evenmin verplicht een specifieke opleiding te volgen. In werkelijkheid hebben een groot aantal 
substituten en leden van het parket-generaal niettemin zulk een opleiding gevolgd. 
 
 In zoverre de verzoekende partijen oordelen dat een dergelijke opleiding wenselijk zou zijn, bekritiseren zij 
overigens de opportuniteit, en niet de grondwettigheid van de bestreden bepalingen. 
 
 De bevoegdheid om uitspraak te doen over de opportuniteit van een vervolging is ten slotte vervat in 
artikel 28quater van het Wetboek van strafvordering, namelijk in een bepaling waartegen onderhavig beroep niet 
is gericht. 
 
 A.7.4.  Wat het derde onderdeel van het middel betreft, meent de Ministerraad te begrijpen dat de 
verzoekende partijen de magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling beogen, die zich uitspreken over 
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de verwijzing naar het hof van assisen of naar de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank, na uithandengeving 
door de jeugdrechter. 
 
 De kritiek is gericht tegen een bepaling die niets te maken heeft met de bestreden bepalingen. De regels 
betreffende de samenstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn immers opgenomen in artikel 101, 
vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en haar opdrachten worden gepreciseerd in artikel 218 van het Wetboek 
van strafvordering. 
 
 In ondergeschikte orde is de grondwettigheidskritiek niet gegrond. De kamer van inbeschuldigingstelling 
wordt immers enkel ermee belast te bepalen of het ten laste gelegde misdrijf een correctionaliseerbare misdaad 
is, zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak, of over de persoonlijkheid van de vervolgde. Het is dus 
niet vereist dat de rechters uit wie ze is samengesteld, een specifieke opleiding hebben. In elk geval beschikt de 
kamer van inbeschuldigingstelling over de maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken die 
voorafgaan aan de procedure tot uithandengeving, en over de met redenen omklede beslissing van de 
jeugdrechter waarin de  uithandengeving wordt gelast. 
 
 Ten slotte kan een beslissing tot verwijzing van een minderjarige naar de bijzondere kamer van de 
jeugdrechtbank worden uitgesproken door de raadkamer, waarvan de leden evenmin verplicht zijn een 
bijzondere opleiding te volgen. 
 
 A.7.5.  Wat het vierde onderdeel van het middel betreft, herinnert de Ministerraad eraan dat, krachtens 
artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek, de procureur-generaal zijn bevoegdheid bij het hof van assisen kan 
opdragen aan een lid van het parket-generaal of van het parket van de procureur des Konings. De Ministerraad 
verwijst in dat verband naar zijn uiteenzetting over het tweede onderdeel van het tweede middel. 
 
 Voor het overige vergissen de verzoeksters zich wanneer zij beweren dat het Hof de toepassing van 
artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek op de berechting van kinderen voor het hof van assisen heeft afgekeurd. 
Bij het arrest nr. 49/2008 is immers enkel de ongrondwettigheid van de samenstelling van de zetel van het hof 
van assisen vastgesteld. Bovendien is de kritiek tegen een andere dan de bestreden bepalingen gericht, namelijk 
artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 A.7.6.  Wat het vijfde onderdeel van het middel betreft, wijst de Ministerraad erop dat het Hof niet heeft 
geëist dat alle beroepsmagistraten van het hof van assisen een specifieke opleiding in jeugdzaken hebben 
gevolgd. Om van discriminatie te kunnen spreken, moet er overigens een ontoelaatbaar verschil in behandeling 
zijn. Het derde lid van de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank moet echter evenmin een opleiding in 
jeugdzaken hebben gevolgd. Er is dus geen verschil in behandeling. Meer nog, de verzoekende partijen lijken te 
dulden dat de voorzitter van de bijzondere kamer mogelijk niet zulk een opleiding heeft, waardoor hun 
argumentatie een tegenstrijdigheid bevat. Ofwel dient immers iedere persoon die een minderjarige berecht, een 
opleiding op dat gebied te hebben gevolgd, ofwel volstaat het dat sommige magistraten die een minderjarige 
moeten berechten, zulk een opleiding hebben gevolgd. 
 
 De verzoekende partijen kunnen niet worden gevolgd wanneer zij beweren dat de magistraat die geen 
specifieke opleiding heeft, noodzakelijkerwijs de voorzitter van het hof van assisen zal zijn. Dat volgt uit geen 
enkele tekst, en in elk geval niet uit de bestreden bepalingen. Ten slotte, zelfs indien de bevoegdheden van de 
voorzitter van het hof van assisen worden uitgeoefend door een magistraat die niet de gespecialiseerde opleiding 
van zijn twee collega’s heeft genoten, zal hij zijn bevoegdheden niet alleen uitoefenen. Bovendien moeten deze 
worden gerelativeerd en worden zij aan de tegenspraak van de partijen onderworpen. 
 
 A.7.7.  Het zesde onderdeel van het middel wordt door de Ministerraad onontvankelijk geacht. De bestreden 
bepalingen bevatten immers geen enkele regel betreffende de rechtsmiddelen die openstaan tegen een arrest van 
het hof van assisen waarbij een minderjarige is berecht. 
 
 In ondergeschikte orde is het onderdeel van het middel niet gegrond. Artikel 40, lid 2, b, v, van het 
internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind heeft immers het voorwerp uitgemaakt van een 
voorbehoud door de Belgische Staat, teneinde problemen van bestaanbaarheid tussen het Belgische recht en het 
Verdrag inzake de rechten van het kind te vermijden. Overigens waarborgen noch de Grondwet, noch het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zoals het in België van toepassing is, het recht op een dubbele 
aanleg in strafzaken. 
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 Ten slotte moet de aangevoerde discriminatie niet worden beoordeeld ten opzichte van de situatie van de 
andere minderjarigen, die voor correctionaliseerbare misdaden voor een ander rechtscollege worden berecht, 
maar wel ten opzichte van de meerderjarigen die voor een hof van assisen moeten verschijnen. De discriminatie 
is dus onbestaande. 
 
 A.7.8.  Het zevende onderdeel van het middel is eveneens onontvankelijk. De bestreden bepalingen 
betreffen immers niet de sancties die de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank of het hof van assisen waarnaar 
de minderjarige wordt verwezen, kan uitspreken. 
 
 In ondergeschikte orde leveren de verzoekende partijen geen enkel bewijs van het aangevoerde verschil in 
behandeling en de onevenredigheid ervan. Zij vermoeden alleen maar dat de bijzondere kamer van de 
jeugdrechtbank zo kort mogelijke vrijheidsberovende straffen uitspreekt, en dat de wil van de wetgever anders is 
voor de straffen die door een hof van assisen worden uitgesproken. Die vermoedens - die op geen enkele 
wettekst berusten – gaan uit van de – met de Grondwet strijdige – hypothese dat het hof van assisen bij zijn 
uitspraak geen rekening zou houden met het hoger belang van het kind. 
 
 Bovendien heeft de wetgever, ook al kan het hof van assisen criminele straffen uitspreken tegen een 
minderjarige – met uitzondering van een levenslange opsluiting of levenslange hechtenis – terwijl de bijzondere 
kamer van de jeugdrechtbank enkel specifieke straffen kan uitspreken, niettemin de maxima verhoogd van de 
specifieke gevangenisstraffen, die kunnen oplopen tot twintig jaar opsluiting. 
 
 Ten slotte zal de straf, ongeacht het rechtscollege dat ze uitspreekt, doorgaans niet in een strafinrichting 
worden uitgevoerd, maar in de strafvleugel van een gesloten centrum. 
 
 A.7.9.  Wat het achtste onderdeel van het middel betreft, merkt de Ministerraad op dat de erin vervatte 
kritiek helemaal niets met de bestreden bepalingen te maken heeft. Dat onderdeel is bijgevolg onontvankelijk. 
 
 Ten overvloede tonen de verzoekende partijen niet het bestaan van een verschil in behandeling aan. De wet 
van 8 april 1965 voorziet immers in een strikte procedure van uithandengeving van een zaak door de 
jeugdrechtbank, voorzien van termijnen. Vervolgens wordt niet aangetoond dat de termijnen om een zaak te 
horen, langer zouden zijn voor een hof van assisen dan voor de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank. De 
recente praktijk bewijst overigens het tegendeel. Overigens kan, in het geval van een minderjarige, de termijn 
voor berechting eveneens worden verklaard door de verschillende maatregelen die in zijn belang kunnen worden 
genomen op het gebied van bescherming, en door de maatschappelijke en psychologische onderzoeken die 
moeten worden gevoerd. 
 
 De verwijzing naar de ongerustheid van het Comité voor de Rechten van het Kind, waarvan de 
opmerkingen niet bindend zijn, is niet voldoende om een middel te gronden. Bovendien wordt de bewering dat 
kinderen, alvorens te worden berecht, gedurende maanden en zelfs jaren in hechtenis zouden worden gehouden, 
formeel betwist. 
 
 A.7.10.  Wat het negende onderdeel van het middel betreft, wijst de Ministerraad erop dat de kritiek van de 
verzoekende partijen geen verband houdt met de bestreden bepalingen. Zij is dus onontvankelijk. 
 
 In ondergeschikte orde maken de verzoekende partijen gewag van een onbestaande discriminatie. Ook al 
hebben de ouders, voor de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank, het recht om te worden gehoord en een 
kopie te ontvangen van de beslissingen betreffende de minderjarige, mogen zij, in tegenstelling tot de regeling 
die geldt voor beschermingsmaatregelen, niet tussenkomen betreffende de sanctie die tegen hem wordt 
uitgesproken. Dat geldt ook voor het hof van assisen. Op strafrechtelijk vlak worden de ouders van de 
minderjarige gehoord, ook al kan dat zonder eedaflegging. Zij worden ook gehoord op burgerrechtelijk vlak, in 
hun hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijken. Zij kunnen een kopie verkrijgen van het arrest dat door 
het hof van assisen is uitgesproken. Niets verhindert dat zij worden bijgestaan door een advocaat. 
 
 Overigens kan de omstandigheid dat de minderjarige alleen op de beklaagdenbank zou zitten terwijl dat niet 
het geval zou zijn voor de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank, dat onderdeel van het middel niet gronden. 
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- B - 

 

 Ten aanzien van de bestreden bepalingen 

 

 B.1.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de wet van 31 juli 2009 

« tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk wetboek en van artikel 57bis van de wet van 

8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als 

misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 

schade » en de vernietiging van artikel 119, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het werd 

gewijzigd bij artikel 209 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van 

assisen. 

 

 B.1.2.  De artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 31 juli 2009 bepalen : 

 

 « Art. 2.  Artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld met een lid, 
luidende : 
 
 ‘ Indien vervolging wordt ingesteld tegen tenminste één persoon ten aanzien van wie, met 
toepassing van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen 
van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de 
door dit feit veroorzaakte schade, een beslissing tot uithandengeving is genomen in het kader 
van een niet-correctionaliseerbare misdaad, moet het Hof van Assisen, om rechtsgeldig 
samengesteld te zijn, twee magistraten tellen die de opleiding hebben genoten die 
georganiseerd wordt in het kader van de in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, bedoelde 
voortgezette opleiding van de magistraten, die vereist is voor de uitoefening van het ambt van 
rechter in de jeugdrechtbank. ’ ». 
 
 « Art. 3.  In artikel 57bis, § 1, eerste lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, ingevoegd bij de wet 
van 13 juni 2006 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 49/2008 van het Grondwettelijk Hof, 
worden de woorden ‘ ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-
correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, het gerecht dat krachtens het gemeen recht 
bevoegd is, als daartoe grond bestaat ’ vervangen door de woorden ‘ ofwel, indien de 
betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, 
een hof van assisen dat samengesteld is overeenkomstig de bepalingen van artikel 119, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, als daartoe grond bestaat ’ ». 
 

 B.1.3.  Zoals het werd vervangen bij artikel 209 van de voormelde wet van 21 december 

2009, bepaalt artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek : 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2009073112%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=15&cn=2009073112&table_name=WET&nm=2009009582&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272009-07-31%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2009&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=31&dddm=07&imgcn.x=50&imgcn.y=7#Art.1#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2009073112%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=15&cn=2009073112&table_name=WET&nm=2009009582&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272009-07-31%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2009&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=31&dddm=07&imgcn.x=50&imgcn.y=7#LNK0003#LNK0003
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2009073112%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=15&cn=2009073112&table_name=WET&nm=2009009582&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272009-07-31%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2009&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=31&dddm=07&imgcn.x=50&imgcn.y=7#Art.2#Art.2
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 « § 1.  Het hof van assisen bestaat uit een voorzitter en twee assessoren. Het hof houdt 
zitting bijgestaan door een jury. Voor de behandeling en de berechting van burgerlijke 
rechtsvorderingen houdt het zitting zonder jury. 
 
 § 2.  Indien vervolging wordt ingesteld tegen ten minste één persoon ten aanzien van wie, 
met toepassing van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste 
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel 
van de door dit feit veroorzaakte schade, een beslissing tot uithandengeving is genomen in het 
kader van een niet-correctionaliseerbare misdaad, moet het hof van assisen, om rechtsgeldig 
samengesteld te zijn, bestaan uit minstens twee magistraten die de voortgezette opleiding 
hebben gevolgd als bedoeld in artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, of artikel 259sexies, § 1, 
2°, tweede lid ». 
 

 B.1.4.  Artikel 209 van de wet van 21 december 2009 heeft dus impliciet, vanaf de 

inwerkingtreding ervan - zijnde 21 januari 2010 -, artikel 2 van de wet van 31 juli 2009 

opgeheven. 

 

 B.1.5.  Met de wijzigingen die hij heeft aangebracht in artikel 119 van het Gerechtelijk 

Wetboek en in artikel 57bis van de wet van 8 april 1965, wil de wetgever gevolg geven aan 

het arrest nr. 49/2008 van 13 maart 2008, waarbij het Hof artikel 57bis, § 1, van de wet van 

8 april 1965, zoals het was ingevoegd bij artikel 21 van de wet van 13 juni 2006 « tot 

wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van 

minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd », gedeeltelijk had 

vernietigd (zie, in dat verband, Parl. St., Kamer, 2007-2008, DOC 52-1149/001, p. 5). 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 B.2.1.  De verzoekende partijen beschikken over het belang om tegen de bestreden 

bepalingen beroep in te stellen. In tegenstelling tot hetgeen de Ministerraad beweert, zijn die 

bepalingen immers niet noodzakelijk voordeliger, wat betreft de collectieve belangen die de 

verzoekende partijen verdedigen, dan de vroegere wetgeving, zoals die eruit zag na de 

gedeeltelijke vernietiging uitgesproken bij het voormelde arrest nr. 49/2008. 

 

 Bovendien zou het opnieuw in werking stellen van de vroegere bepalingen, dat het 

gevolg zou zijn van de vernietiging van de bestreden bepalingen, de verzoekende partijen niet 

hun belang ontnemen bij de vernietiging van die bepalingen. In geval van vernietiging zou 
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immers voor de verzoekende partijen opnieuw een kans bestaan dat de wetgever een nieuwe 

bepaling aanneemt die voor hen gunstig zou zijn. 

 

 Die vaststelling wordt geenszins tenietgedaan door het feit dat de nieuwe wetgeving ertoe 

strekt gevolg te geven aan een door het Hof uitgesproken vernietigingsarrest. 

 

 B.2.2.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.3.1.  Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van 

artikel 22bis van de Grondwet en van de artikelen 10 en 11 ervan, in samenhang gelezen met 

de artikelen 6.1, 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met 

artikel 14, lid 4 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met 

de artikelen 3 en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind en met een 

« algemeen rechtsbeginsel dat de absolute inachtneming van het hoger belang van het kind 

vastlegt ». 

 

 B.3.2.  Het tweede middel is, in ondergeschikte orde, afgeleid uit de schending, door de 

bestreden bepalingen, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de wetgever, 

enerzijds, een onverantwoord verschil in behandeling zou handhaven onder de uit handen 

gegeven minderjarigen naargelang zij worden verwezen naar de bijzondere kamer van de 

jeugdrechtbank of naar het hof van assisen en, anderzijds, een discriminerende gelijkwaardige 

behandeling van de personen die naar een hof van assisen worden verwezen, zonder dat 

rekening wordt gehouden met hun statuut van minderjarige of meerderjarige. 

 

 B.4.1.  Artikel 22bis van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en 
seksuele integriteit. 
 
 Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met 
die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 
onderscheidingsvermogen. 
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 Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. 
 
 Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het 
kind ». 
 

 B.4.2.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld. Het vonnis 
moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en 
het publiek worden ontzegd gedurende het gehele proces of een deel daarvan, in het belang 
van de goede zeden, van de openbare orde of 's lands veiligheid in een democratische 
samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven 
van partijen bij het proces dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bepaalde 
omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking de belangen 
van de rechtspraak zou schaden ». 
 

 B.4.3.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
 

 B.4.4.  Artikel 14, lid 4 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten bepaalt : 

 

 « Wanneer het jeugdige personen betreft, dient rekening te worden gehouden met hun 
leeftijd en de wenselijkheid hun reclassering te bevorderen ». 
 

 Die bepaling stemt in ruime mate overeen met de waarborgen van een eerlijk proces die, 

krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van toepassing 

zijn op een gerechtelijke procedure waarin een minderjarige is betrokken (EHRM, 

11 december 2008, Panovits t. Cyprus, § 41). 
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 B.4.5.  Artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door 
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind 
de eerste overweging. 
 
 2.  De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de 
bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de 
rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk 
verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke 
maatregelen. 
 
 3.  De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door 
de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid de 
gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht ». 
 

 B.4.6.  Artikel 40 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt : 

 

 « 1.  De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind dat wordt verdacht van, 
vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van een strafbaar feit, op een wijze 
van behandeling die geen afbreuk doet aan het gevoel van waardigheid en eigenwaarde van 
het kind, die de eerbied van het kind voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden van anderen vergroot, en waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van het 
kind en met de wenselijkheid van het bevorderen van de herintegratie van het kind en van de 
aanvaarding door het kind van een opbouwende rol in de samenleving. 
 
 2.  Hiertoe, en met inachtname van de desbetreffende bepalingen van internationale 
akten, waarborgen de Staten die partij zijn met name dat : 
 
 a)  geen enkel kind wordt verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het 
begaan van een strafbaar feit op grond van enig handelen of nalaten dat niet volgens het 
nationale of internationale recht verboden was op het tijdstip van het handelen of nalaten; 
 
 b)  ieder kind dat wordt verdacht van of vervolgd wegens het begaan van een strafbaar 
feit, ten minste de volgende garanties heeft :  
 
 (i)  dat het voor onschuldig wordt gehouden tot zijn of haar schuld volgens de wet is 
bewezen; 
 
 (ii)  dat het onverwijld en rechtstreeks in kennis wordt gesteld van de tegen hem of haar 
ingebrachte beschuldigingen, indien van toepassing door tussenkomst van zijn of haar ouders 
of wettige voogd, en dat het juridische of andere passende bijstand krijgt in de voorbereiding 
en het voeren van zijn of haar verdediging; 
 



 20 

 (iii)  dat de aangelegenheid zonder vertraging wordt beslist door een bevoegde, 
onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke instantie in een eerlijke behandeling 
overeenkomstig de wet, in aanwezigheid van een rechtskundige of anderszins deskundige 
raadsman of -vrouw, en, tenzij dit wordt geacht niet in het belang van het kind te zijn, met 
name gezien zijn of haar leeftijd of omstandigheden, in aanwezigheid van zijn of haar ouders 
of wettige voogden; 
 
 (iv)  dat het er niet toe wordt gedwongen een getuigenis af te leggen of schuld te 
bekennen; dat het getuigen à charge kan ondervragen of doen ondervragen en dat het de 
deelneming en ondervraging van getuigen à décharge op gelijke voorwaarden kan doen 
geschieden; 
 
 (v)  indien het schuldig wordt geacht aan het begaan van een strafbaar feit, dat dit oordeel 
en iedere maatregel die dientengevolge wordt opgelegd, opnieuw wordt beoordeeld door een 
hogere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke instantie 
overeenkomstig de wet; 
 
 (vi)  dat het kind kosteloze bijstand krijgt van een tolk indien het de gebruikte taal niet 
verstaat of spreekt; 
 
 (vii)  dat zijn of haar privéleven volledig wordt geëerbiedigd tijdens alle stadia van het 
proces. 
 
 3.  De Staten die partij zijn, streven ernaar de totstandkoming te bevorderen van wetten, 
procedures, autoriteiten en instellingen die in het bijzonder bedoeld zijn voor kinderen die 
worden verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van een 
strafbaar feit, en, in het bijzonder :  
 
 a)  de vaststelling van een minimumleeftijd onder welke kinderen niet in staat worden 
geacht een strafbaar feit te begaan; 
 
 b)  de invoering, wanneer passend en wenselijk, van maatregelen voor de handelwijze 
van deze kinderen zonder dat men zijn toevlucht neemt tot gerechtelijke stappen, mits de 
rechten van de mens en de wettelijke garanties volledig worden geëerbiedigd. 
 
 4.  Een verscheidenheid van regelingen, zoals rechterlijke bevelen voor zorg, begeleiding 
en toezicht; adviezen; jeugdreclassering; pleegzorg; programma's voor onderwijs en 
beroepsopleiding en andere alternatieven voor institutionele zorg dient beschikbaar te zijn om 
te verzekeren dat de handelwijze ten aanzien van kinderen hun welzijn niet schaadt en in de 
juiste verhouding staat zowel tot hun omstandigheden als tot het strafbare feit ». 
 

 B.5.  De verzoekende partijen verwijten de wetgever in hoofdzaak dat hij geen rekening 

heeft gehouden met het hoger belang van het kind (eerste onderdeel van het eerste middel), 

dat hij het recht op eerbiediging van het privéleven van de minderjarige, alsook diens recht op 

een eerlijk proces schendt (tweede onderdeel van het eerste middel), en dat hij heeft nagelaten 

een gespecialiseerd rechtssysteem voor delinquente minderjarigen in te voeren, bestaande uit 
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magistraten die een voldoende en aangepaste opleiding hebben gevolgd (derde onderdeel van 

het eerste middel, en eerste tot vijfde onderdeel van het tweede middel). 

 

 Zij bekritiseren de bestreden bepalingen eveneens in die zin dat zij de naar het hof van 

assisen verwezen minderjarige het recht op een dubbele aanleg ontzeggen (zesde onderdeel 

van het tweede middel), hem zware straffen laten opleggen (zevende onderdeel van het 

tweede middel), zich ertegen verzetten dat zijn zaak zonder vertraging wordt behandeld 

(achtste onderdeel van het tweede middel) en zijn ouders verhinderen aan de procedure voor 

het hof van assisen deel te nemen (negende onderdeel van het tweede middel). 

 

 B.6.1.  De Ministerraad wijst in de eerste plaats erop dat in een aantal onderdelen een 

schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt aangevoerd zonder dat de 

verzoekende partijen preciseren welke categorieën van personen moeten worden vergeleken, 

of in welk opzicht de bestreden bepalingen een verschil in behandeling met zich zouden 

meebrengen. 

 

 B.6.2.  Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven 

welke van de regels waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook 

welke de bepalingen zijn die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die 

regels door de bedoelde bepalingen zouden zijn geschonden. 

 

 Wanneer een schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt 

aangevoerd, moet in de regel worden gepreciseerd welke categorieën van personen met elkaar 

moeten worden vergeleken en in welk opzicht de bestreden bepaling een verschil in 

behandeling teweegbrengt dat discriminerend zou zijn. 

 

 Wanneer echter een schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in 

samenhang gelezen met een ander grondrecht, wordt aangevoerd, volstaat het te preciseren in 

welk opzicht dat grondrecht is geschonden. De categorie van personen van wie dat grondrecht 

zou zijn geschonden, moet immers worden vergeleken met de categorie van personen voor 

wie dat grondrecht is gewaarborgd. 
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 B.6.3.  Het Hof zal de middelen onderzoeken voor zover zij aan de voormelde vereisten 

voldoen. 

 

 B.7.1.  De Ministerraad betwist nog de ontvankelijkheid van de meeste onderdelen van 

het tweede middel doordat de verzoekende partijen daarin andere wettelijke bepalingen 

zouden bekritiseren dan die welke het voorwerp vormen van onderhavig beroep. Dat zou 

gelden voor de kritiek betreffende de ontoereikende opleiding van de juryleden (eerste 

onderdeel), van het openbaar ministerie dat belast is met de uitspraak over de opportuniteit 

van een vervolging (tweede onderdeel), van de kamer van inbeschuldigingstelling (derde 

onderdeel) en van de procureur-generaal (vierde onderdeel), en voor de grieven betreffende 

het ontbreken van een dubbele aanleg (zesde onderdeel), de zwaarte van de sancties die door 

het hof van assisen kunnen worden uitgesproken (zevende onderdeel), de inachtneming van 

het beginsel van de redelijke termijn (achtste onderdeel) en de plaats die aan de ouders van de 

minderjarige wordt toegekend in de procedure voor het hof van assisen (negende onderdeel). 

 

 B.7.2.  De verzoekende partijen stellen onder meer het beginsel zelf van uithandengeving 

door de jeugdrechtbank aan, in voorkomend geval, het hof van assisen, ter discussie. Die grief 

heeft echter niets te maken met de wijziging die door de bestreden bepalingen is aangebracht 

in artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 en artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek. Hij 

heeft in werkelijkheid enkel betrekking op de regel vervat in artikel 21 van de wet van 13 juni 

2006 dat, wat dat aspect betreft, door het Hof niet ongeldig is verklaard in zijn arrest 

nr. 49/2008. 

 

 Zo maakt artikel 3 van de wet van 31 juli 2009 geen enkele allusie op de regel van 

uithandengeving die bij artikel 21 van de wet van 13 juni 2006 is ingevoerd. Overigens 

beperkt artikel 209 van de wet van 21 december 2009 – en voordien artikel 2 van de wet van 

31 juli 2009 – zich tot een verwijzing naar de procedure van uithandengeving door de 

jeugdrechtbank, die is vastgesteld bij artikel 21 van de wet van 13 juni 2006. Die louter 

technische verwijzing is niet de uiting van de wil van de wetgever om over die kwestie 

opnieuw te legifereren of, wat dat aspect betreft, de betekenis te veranderen van artikel 57bis 

van de wet van 8 april 1965, zoals het werd ingevoegd bij artikel 21 van de wet van 13 juni 

2006. 
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 B.7.3.  Daaruit volgt dat beide middelen, in zoverre zij betrekking hebben op het beginsel 

zelf van uithandengeving en van een eventuele verwijzing van een minderjarige naar het hof 

van assisen, alsook op de gevolgen van zulk een verwijzing, onontvankelijk zijn. 

 

 Het Hof beperkt zijn onderzoek tot, enerzijds, het derde onderdeel van het eerste middel 

en, anderzijds, het vijfde onderdeel van het tweede middel. 

 

 B.8.1.  De middelen zijn afgeleid uit de schending, door de bestreden bepalingen, van 

artikel 22bis van de Grondwet en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet al dan niet in 

samenhang gelezen met de artikelen 6.1, 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens, met artikel 14, lid 4 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten, met de artikelen 3 en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten 

van het kind en met het algemeen rechtsbeginsel van de absolute inachtneming van het hoger 

belang van het kind. 

 

 B.8.2.  In het derde onderdeel van het eerste middel zijn de verzoekende partijen van 

mening dat de wetgever heeft nagelaten een speciaal systeem voor kinderen te creëren in 

geval van verschijning voor het hof van assisen. De verzoekende partijen menen dat de 

vereiste, dat voortaan twee van de drie zittende magistraten waaruit een hof van assisen is 

samengesteld dat belast is met het berechten van een minderjarige, een bijzondere opleiding 

in jeugdzaken moeten hebben gevolgd, van dat hof geen rechtscollege maakt dat voldoet aan 

de vereisten gesteld door de voormelde grondwetsbepalingen en bepalingen van internationaal 

recht. In het vijfde onderdeel van het tweede middel verwijten de verzoekende partijen de 

bestreden bepalingen dat zij de voorzitter van het hof van assisen dat een minderjarige moet 

berechten, niet verplichten om de gespecialiseerde opleiding in jeugdzaken te hebben 

gevolgd. 

 

 B.9.  Op grond van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 kan slechts tot de 

uithandengeving van een minderjarige worden beslist indien de minderjarige die wegens een 

als misdrijf omschreven feit voor de jeugdrechtbank is gebracht, op het tijdstip van het feit 

zestien jaar of ouder was en de jeugdrechtbank een maatregel van bewaring, behoeding of 

opvoeding niet geschikt acht. De uithandengeving zal enkel kunnen indien de jeugdrechtbank 

aan de minderjarige in het verleden al één of meerdere maatregelen heeft opgelegd of 

wanneer de minderjarige wordt vervolgd wegens de zwaarwichtige misdrijven opgesomd in 
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artikel 57bis, § 2, van de wet van 8 april 1965 en nadat in beginsel een maatschappelijk en 

medisch-psychologisch onderzoek werd verricht waarbij rekening wordt gehouden met de 

persoonlijkheid, de maturiteitsgraad en de omgeving van de minderjarige. De beslissing om 

een minderjarige voor het hof van assisen te brengen kan derhalve slechts worden genomen 

door een rechtscollege gespecialiseerd in jeugdzaken, bij een met redenen omklede beslissing 

en mits aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Tegen deze beslissing kan daarenboven 

beroep worden aangetekend. 

 

 B.10.1.  Zowel artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet, als artikel 3, lid 1 van het 

Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind verplichten de rechtscolleges om in de 

eerste plaats het belang van de minderjarige in aanmerking te nemen. Die verplichting geldt 

op dezelfde wijze voor het hof van assisen als voor eender welk ander rechtscollege dat belast 

is met de beslechting van een geschil waarin een minderjarige is betrokken. 

 

 B.10.2.  Wanneer de wetgever minderjarigen wil laten berechten volgens de 

gemeenrechtelijke regels, is hij verplicht een procedure in te stellen die rekening houdt met 

hun bijzondere situatie. Die vereiste volgt niet alleen uit artikel 14, lid 4 van het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, maar maakt eveneens deel uit van het 

recht op een eerlijk proces, zoals dat wordt gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens. Wegens de specifieke aard van de kwesties die in het 

kader van de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen moeten worden behandeld, moet 

die rechtsbedeling zich immers onderscheiden van het systeem van strafrechtspleging dat van 

toepassing is op volwassenen (zie EHRM, 2 maart 2010, Adamkiewicz t. Polen, § 106). 

 

 B.11.1.  De bestreden bepalingen strekken ertoe gevolg te geven aan het arrest 

nr. 49/2008 van 13 maart 2008 waarin het Hof uitspraak heeft gedaan over een beroep tot 

vernietiging van de wet van 13 juni 2006. Onder de gelding van die wet was het hof van 

assisen dat een minderjarige moest berechten, op dezelfde manier samengesteld als een hof 

van assisen dat een volwassene moest berechten. Wanneer daarentegen een uit handen 

gegeven minderjarige werd verwezen naar de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank, werd 

hij berecht door een kamer met drie rechters, van wie minstens twee werden gekozen uit de 

magistraten die een erkende opleiding of ervaring inzake jeugdrecht en strafrecht hadden. 

 

 In zijn arrest nr. 49/2008 heeft het Hof geoordeeld : 
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 « B.30.3.  De wetgever vermocht redelijkerwijs ervan uit te gaan dat de bijzondere 
kamer, vanwege haar samenstelling, ‘ intensief de kaart van de maatschappelijke reclassering 
zal trekken ’ en dat ‘ het strafrecht voldoende nuances en alternatieven mogelijk maakt om te 
kunnen worden aangepast aan de specifieke situatie van elke uit handen gegeven jongere ’ 
(Parl. St., Kamer, 2004-2005, DOC 51-1467/012, p. 55). 
 
 B.30.4.  Er is daarentegen geen enkele gelijkwaardige maatregel genomen wanneer de 
jeugdrechtbank een niet-correctionaliseerbare misdaad uit handen heeft gegeven, waardoor de 
minderjarige voor het Hof van Assisen zal moeten verschijnen. Indien het, zoals in verband 
met dat laatste is verklaard, ‘ gelet op de specifieke samenstelling van dit Hof […] niet 
mogelijk [is] om daar een gespecialiseerde kamer bij in te stellen ’, vermocht de wetgever 
bijzondere maatregelen te nemen inzake de berechting van de minderjarigen. 
 
 B.30.5.  Hoewel, op grond van artikel 150 van de Grondwet, ‘ de jury wordt ingesteld 
voor alle criminele zaken ’, vermag de wetgever de samenstelling van het Hof van Assisen te 
regelen die thans het voorwerp uitmaakt van de artikelen 119 tot 122 van het Gerechtelijk 
Wetboek ten aanzien van de zetel en van artikel 149 van hetzelfde Wetboek ten aanzien van 
het openbaar ministerie. De wetgever kon in die artikelen bepalingen invoegen die 
waarborgen dat de minderjarige zal worden berecht door een rechtscollege met magistraten 
die worden gekozen onder personen met dezelfde opleiding of dezelfde ervaring als diegenen 
die zitting hebben in de bijzondere kamer waarin artikel 57bis, § 1, van de wet voorziet. 
 
 B.30.6.  Doordat hij geen dergelijke bepalingen heeft aangenomen, voert de wetgever een 
verschil in behandeling in onder de minderjarigen die het voorwerp van een uithandengeving 
hebben uitgemaakt, naargelang zij ervan worden verdacht een wanbedrijf of een 
correctionaliseerbare misdaad, dan wel een niet-correctionaliseerbare misdaad, te hebben 
gepleegd. Hoewel dat verschil in behandeling steunt op een objectief criterium in zoverre de 
strafbare feiten van de tweede categorie ernstiger zijn dan die van de eerste, is dat criterium, 
ten aanzien van de minderjarigen, niet van dien aard dat het dat verschil in behandeling kan 
verantwoorden ». 
 

 B.11.2.  Doordat de wetgever voortaan twee van de drie magistraten van het hof van 

assisen dat een minderjarige moet berechten verplicht eenzelfde opleiding te hebben gevolgd 

als die welke wordt beoogd in de artikelen 78, tweede lid, of 101, zesde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, heeft hij de discriminatie weggewerkt die door het Hof was vastgesteld 

in zijn voormelde arrest nr. 49/2008. 

 

 B.12.1.  De bestreden bepalingen sluiten niet uit dat de voorzitter van het hof van assisen 

één van de twee magistraten is die de voortgezette opleiding hebben gevolgd als bedoeld in 

artikel 259sexies, § 1, 1°, derde lid, of in artikel 259sexies, § 1, 2°, tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, maar ze bevatten daartoe geen verplichting. 
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 B.12.2.  Er kan worden aangenomen dat, gelet op het feit dat een meerderheid van zijn 

leden over een specifieke opleiding in jeugdzaken beschikt, het hof van assisen een 

gespecialiseerd rechtscollege vormt om zaken te behandelen waarin minderjarigen zijn 

betrokken. Dankzij die bijzondere samenstelling kan dat hof in de beste omstandigheden de 

verplichting waarmaken die het krachtens artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet, heeft, 

namelijk in eerste instantie het belang van het kind in overweging nemen.  

 

 B.12.3.  Hoewel de voorzitter van het hof van assisen beschikt over een aantal 

bevoegdheden die hij persoonlijk uitoefent, zijn die bevoegdheden niet van die aard dat 

afbreuk zou worden gedaan aan de rechten van de minderjarige, doordat de voorzitter niet de 

in B.12.1 bedoelde opleiding zou hebben gevolgd. Krachtens artikel 120, eerste lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 210 van de voormelde wet van 21 december 

2009, zal, behoudens in de door de Koning vastgestelde gevallen van vrijstelling, de 

voorzitter van het hof van assisen worden verplicht een gespecialiseerde opleiding te volgen, 

georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Krachtens artikel 2 van het 

koninklijk besluit van 12 oktober 2010 (Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2010) gaat die 

verplichting in op 1 januari 2011. Rekening houdend met het feit dat het hof van assisen 

voortaan ook minderjarigen kan berechten, mag redelijkerwijze worden verwacht dat in die 

opleiding met dat gegeven wordt rekening gehouden. 

 

 B.13.  Het derde onderdeel van het eerste middel en het vijfde onderdeel van het tweede 

middel zijn niet gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4876 

 
 

Arrest nr. 155/2010 
van 22 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8 van het decreet van het Waalse Gewest van 

18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een 

beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, gesteld door de Arbeidsrechtbank 

te Doornik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Melchior, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 12 februari 2010 in zake Alain Verhaeghe tegen de bvba « E.D. 
Systems », in aanwezigheid van het « Office wallon de la formation professionnelle et de 
l’emploi (FOREm) », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 
22 februari 2010, heeft de Arbeidsrechtbank te Doornik de volgende prejudiciële vragen 
gesteld : 
 
 « 1.  Schendt artikel 8 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 18 juli 1997 
betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding 
organiseren om in een vacature te voorzien, artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 12°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, geïnterpreteerd in die zin 
dat het een werkgever die zich ertoe heeft verbonden een stagiair op te leiden volgens een 
vooraf vastgesteld programma, verplicht om die stagiair na de overeenkomst 
opleiding-inschakeling bij arbeidsovereenkomst tewerk te stellen in het geleerde beroep, voor 
ten minste dezelfde duur als die van de overeenkomst opleiding-inschakeling, terwijl het 
voormelde artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt dat alleen de federale 
overheid bevoegd is voor het arbeidsrecht en de sociale zekerheid ? 
 
 2.  Schendt artikel 8 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 18 juli 1997 
betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding 
organiseren om in een vacature te voorzien, artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 12°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, geïnterpreteerd in die zin 
dat het een werkgever die zich ertoe heeft verbonden een stagiair op te leiden volgens een 
vooraf vastgesteld programma, verplicht om die stagiair na de overeenkomst 
opleiding-inschakeling bij arbeidsovereenkomst tewerk te stellen in het geleerde beroep, voor 
ten minste dezelfde duur als die van de overeenkomst opleiding-inschakeling, in het licht van 
artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, dat bepaalt dat de decreten 
rechtsbepalingen kunnen bevatten in aangelegenheden waarvoor de Parlementen niet bevoegd 
zijn, voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheden, 
overwegende evenwel dat het decreet van de Waalse Gewestraad van 18 juli 1997 bepalingen 
kan bevatten die strijdig zijn met de wet van 3 juli 1978 – geen beding van proeftijd volgens 
het decreet, wel een beding van proeftijd mogelijk volgens de wet ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  het « Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREm) », waarvan 
de kantoren zijn gevestigd te 6000 Charleroi, boulevard Tirou 104; 
 
 -  de Waalse Regering; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De Waalse Regering heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 november 2010 : 
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 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Deckers, advocaat bij de balie te Luik, voor het « Office wallon de la formation 
professionnelle et de l’emploi (FOREm) »; 
 
 .  Mr. F. Hans loco Mr. D. Renders, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Waalse 
Regering; 
 
 .  J. Bartholomé, attaché bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde partijen gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Op 6 april 2007 sluiten Alain Verhaeghe, de bvba « E.D. Systems » en het « Office wallon de la formation 
professionnelle et de l’emploi » (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling, hierna : 
FOREm) een overeenkomst opleiding-inschakeling in de onderneming. Na afloop van die 
opleidingsovereenkomst biedt de bvba « E.D. Systems » Alain Verhaeghe geen arbeidsovereenkomst aan, in 
strijd met artikel 5, 10°, van de overeenkomst opleiding-inschakeling dat haar de verplichting oplegt om een 
dergelijke overeenkomst te sluiten voor ten minste dezelfde duur als die van de opleiding. 
 
 Alain Verhaeghe maakt de zaak aanhangig bij de Arbeidsrechtbank te Doornik teneinde de 
bvba « E.D. Systems » te laten veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding wegens het niet-naleven 
van artikel 5, 10°, van de overeenkomst opleiding-inschakeling. 
 
 De bvba « E.D. Systems » beklemtoont, voor de verwijzende rechter, dat de overeenkomst 
opleiding-inschakeling in de onderneming werd gesloten met toepassing van het decreet van de Waalse 
Gewestraad van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een 
beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien. Het is juist dat de werkgever, krachtens artikel 8, 
eerste lid, 4°, van het decreet, zich ertoe verbindt de stagiair na afloop van de overeenkomst 
opleiding-inschakeling bij arbeidsovereenkomst tewerk te stellen in het geleerde beroep voor ten minste dezelfde 
duur als die van de overeenkomst opleiding-inschakeling. Die vennootschap is evenwel van mening dat het 
voormelde decreet de bevoegdheidverdelende regels schendt in zoverre het inbreuk maakt op de federale 
bevoegdheid inzake arbeidsrecht. 
 
 De verwijzende rechter is van mening dat het relevant is zich af te vragen of het decreet van 18 juli 1997 
niet tot gevolg heeft dat het de verplichting oplegt om een arbeidsovereenkomst te sluiten en, meer in het 
bijzonder, verhindert om in die overeenkomst een beding van proeftijd op te nemen of ze, op zijn minst, 
ondoeltreffend maakt, in elk geval voor een arbeidsovereenkomst voor werklieden, waarvoor de maximale 
periode van een dergelijk beding door de federale wetgever op veertien dagen is vastgesteld. 
 
 In de veronderstelling dat een dergelijke inbreuk op de bevoegdheden van de federale wetgever is gemaakt, 
zou toch moeten worden gewaakt over de toepassing van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
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tot hervorming der instellingen. Volgens de verwijzende rechter rijst de vraag of het verantwoord is dat de 
decreetgever een werkgever, verschillende maanden vóór de ondertekening van een arbeidsovereenkomst, de 
verplichting oplegt om af te zien van de mogelijkheid waarin de federale wetgever heeft voorzien om de 
genoemde overeenkomst met een doeltreffend beding van proeftijd gepaard te laten gaan. 
 
 De verwijzende rechter acht het daarom noodzakelijk om de voormelde prejudiciële vragen te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van het « Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi » (FOREm) 
 
 A.1.  Volgens de verwijzende rechter zou de in het geding zijnde bepaling de werkgever ertoe verplichten 
een arbeidsovereenkomst te sluiten met de stagiair die in het kader van een overeenkomst opleiding-inschakeling 
is aangeworven en zou zij hem ertoe dwingen om af te zien van het opnemen van een beding van proeftijd in die 
arbeidsovereenkomst. Over die interpretatie bestaat evenwel geen eensgezindheid in de rechtsleer. 
 
 A.2.  Bovendien strekt de inschakeling door beroepsopleiding ertoe werkzoekenden in te schakelen bij 
werkgevers die betrekkingen aanbieden waarvan de invulling het opzetten van een specifiek programma inzake 
beroepsopleiding vereist waarvan de organisatie en de uitvoering aan FOREm worden toevertrouwd en dat een 
belangrijk pedagogisch gedeelte omvat. De stage geeft aanleiding tot een tripartiete overeenkomst 
opleiding-inschakeling en wordt gevolgd door een periode van tewerkstelling in het kader van een 
arbeidsovereenkomst voor ten minste dezelfde duur als die van de stage. 
 
 Tijdens de opleidingsperiode blijft de stagiair zijn werkloosheidsuitkeringen ontvangen. De werkgever is 
van zijn kant een progressieve aanmoedigingspremie en een tegemoetkoming in de eventuele opdrachtkosten 
verschuldigd. FOREm neemt een compensatievergoeding ten laste wanneer de werkzoekende geen enkele 
socialezekerheidsuitkering ontvangt, alsook een vergoeding voor de verplaatsingskosten. 
 
 Daaruit volgt dat het in het geding zijnde decreet volledig past in het kader van de aan het Waalse Gewest 
toegewezen bevoegdheden inzake beroepsomscholing en -bijscholing. 
 
 A.3.  Het loutere feit dat aan de werkgever de verplichting wordt opgelegd om de stagiair na de 
overeenkomst opleiding-inschakeling bij arbeidsovereenkomst tewerk te stellen in het geleerde beroep, voor ten 
minste dezelfde duur als die van de overeenkomst opleiding-inschakeling, komt niet neer op het regelen van de 
aangelegenheid van het arbeidsrecht. Er wordt aldus geenszins afbreuk gedaan aan de bepalingen vervat in de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die het de partijen mogelijk maakt het eens te worden 
over het beginsel en over de duur van de arbeidsovereenkomst. Door te beslissen om een stagiair in het kader 
van een overeenkomst opleiding-inschakeling aan te werven, aanvaardt de werkgever om hem bij 
arbeidsovereenkomst aan te werven voor ten minste dezelfde duur als die van de overeenkomst 
opleiding-inschakeling. Die werkgever bevindt zich niet in een andere situatie dan die waarin hij zich zou 
hebben bevonden indien hij had besloten om de stagiair, reeds bij het begin, bij arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde duur aan te werven. 
 
 Het is logisch zich ervan te vergewissen dat de opgeleide stagiair na afloop van de overeenkomst 
opleiding-inschakeling bij arbeidsovereenkomst wordt aangeworven voor de vacature aangezien de werkgever, 
per definitie, op zoek is naar een werknemer met de vereiste kwalificaties voor de aangeboden betrekking. 
 
 A.4.  De in het geding zijnde bepaling doet evenmin afbreuk aan de federale bevoegdheid met betrekking 
tot de regeling van het beding van proeftijd. De decreetgever verbiedt de werkgever immers op geen enkele 
wijze om, in de arbeidsovereenkomst die volgt op de opleidingsovereenkomst, in een dergelijk beding te 
voorzien. Bovendien legt de wet van 3 juli 1978 de partijen niet de verplichting op om een dergelijk beding in 
hun arbeidsovereenkomst op te nemen. Daarenboven geldt de bij de in het geding zijnde bepaling aan de 
werkgever opgelegde verplichting enkel voor een periode die gelijk is aan de duur van de opleiding. 
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 Bovendien voorziet het in het geding zijnde decreet niet in een andere sanctie, wanneer de werkgever zijn 
verplichting niet naleeft, dan het terugbetalen aan FOREm van de bedragen die overeenkomstig artikel 7, tweede 
lid, 2° en 4°, van het in het geding zijnde decreet aan de stagiair zijn toegekend. Het is juist dat in de rechtsleer 
en de rechtspraak wordt geoordeeld dat de werkgever ook tot een schadevergoeding voor de stagiair kan worden 
veroordeeld. Die overwegingen hebben echter niets te maken met de bepalingen van het in het geding zijnde 
decreet. 
 
 A.5.  In elk geval is de bij de in het geding zijnde bepaling aan de werkgever opgelegde verplichting 
noodzakelijk voor de uitoefening, door de Waalse decreetgever, van zijn bevoegdheden. Aangezien het plan 
opleiding-inschakeling ertoe strekt werkzoekenden in te schakelen bij werkgevers die betrekkingen aanbieden 
waarvan de invulling het opzetten van een specifiek progamma inzake beroepsopleiding vereist en aangezien het 
dus ertoe strekt het de ondernemingen mogelijk te maken over aangepaste arbeidskrachten te beschikken, is het 
logisch erin te voorzien dat diezelfde ondernemingen, na afloop van die opleiding, de pas opgeleide werknemer 
bij hen in dienst houden in het kader van een arbeidsovereenkomst. Bovendien lijkt de door de werkgever 
aangegane verbintenis om een stagiair gedurende een minimale periode tewerk te stellen logisch aangezien de 
overeenkomst opleiding-inschakeling ertoe strekt het die stagiair mogelijk te maken de beroepsvaardigheden te 
verwerven die noodzakelijk zijn om in die vacature te voorzien. Het is dus vanzelfsprekend dat de werkgever de 
stagiair na afloop van zijn opleiding aanwerft. Ten slotte draagt de bij de in het geding zijnde bepaling aan de 
werkgever opgelegde verplichting bij tot de opleiding van de stagiair. De stagiair die niet wordt aangeworven na 
de opleiding, ondervindt immers een nadeel dat het verlies van beroepservaring - die des te verrijkender is daar 
zij had moeten volgen op een in dezelfde onderneming gevolgde opleiding - inhoudt. 
 
 Bijgevolg zou, zelfs in de veronderstelling dat een inbreuk op de bevoegdheid van de federale wetgever is 
gemaakt, toch moeten worden aanvaard dat de aan de werkgever opgelegde maatregel noodzakelijk is om het 
FOREm mogelijk te maken zijn opdracht inzake beroepsopleiding ten volle uit te voeren. Bovendien leent de 
aangelegenheid zich voor een gedifferentieerde behandeling en is de weerslag op het arbeidsrecht marginaal. 
 
 
 Standpunt van de Waalse Regering 
 
 A.6.  Door het in het geding zijnde decreet aan te nemen, heeft het Waalse Gewest twee bevoegdheden 
uitgeoefend die onbetwistbaar aan het Waalse Gewest toekomen : het beleid inzake beroepsopleiding en het 
beleid inzake arbeidsbemiddeling en inzake programma's voor wedertewerkstelling van niet-werkende 
werkzoekenden. De bevoegdheid van de federale overheid inzake arbeidsrecht kan geen afbreuk doen aan de 
voormelde bevoegdheden, die in de ruimste bewoordingen aan het Waalse Gewest zijn toegewezen. 
 
 Te dezen heeft de Waalse decreetgever wel degelijk de bedoeling gehad om zowel aangelegenheden inzake 
beroepsopleiding als aangelegenheden inzake tewerkstelling te regelen die tot zijn bevoegdheid behoren. De 
genomen maatregelen maken het werkzoekenden daadwerkelijk mogelijk om te worden opgeleid met het oog op 
een wedertewerkstelling. 
 
 A.7.  De omstandigheid dat de werkgever, in het kader van de arbeidsovereenkomst die hij na afloop van de 
overeenkomst opleiding-inschakeling aan de stagiair moet voorleggen, niet kan voorzien in een beding van 
proeftijd, vormt geen tegenstrijdigheid met het federale arbeidsrecht, maar is de logische inlassing van 
bevoegdheden die geroepen zijn om met elkaar in aanraking te komen. Aangezien het beginsel zelf van het 
tewerkstellingsprogramma erin bestaat een werkzoekende op te leiden opdat hij wordt tewerkgesteld, diende de 
Waalse decreetgever de werkgever immers te verplichten om een arbeidsovereenkomst aan te bieden aan 
diegene die hij had opgeleid onder het genot van bepaalde stimulansen. 
 
 De werkgever die vrij heeft ingestemd met het mechanisme van opleiding-inschakeling, heeft, net zoals de 
werkzoekende, afgezien van het opnemen van het beding van proeftijd dat in het federale recht wordt 
voorgesteld - maar niet opgelegd. Daarentegen sluiten de onderneming en de stagiair noodzakelijkerwijs een 
dergelijk beding in het kader van de overeenkomst opleiding-inschakeling. 
 
 Bovendien beschikt de werkgever over tal van middelen om de opleidingsrelatie met de stagiair niet voort 
te zetten aangezien de werkgever, naast de verplichte proeftijd van minimum vijftien dagen, FOREm ook kan 
verzoeken om een einde te maken aan de overeenkomst, met name wegens beroepsongeschiktheid. 
 
 A.8.  Zelfs in de veronderstelling dat de in het geding zijnde bepaling een inbreuk op de federale 
bevoegdheid inzake arbeidsrecht uitmaakt, zou toch moeten worden opgemerkt dat die 
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bevoegdheidsoverschrijding noodzakelijk was voor de uitoefening van de bevoegdheden van het Waalse Gewest, 
dat zij slechts marginaal is en dat het in het geding zijnde rechtspunt zich leent voor een gedifferentieerde 
regeling, in de zin van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
 
 Het was immers noodzakelijk de werkgever te verplichten om de opgeleide stagiair aan te werven, zij het 
enkel voor een bepaalde tijd. Het opnieuw opnemen van een beding van proeftijd na een dergelijk beding reeds 
te hebben genoten, zou het de werkgever mogelijk hebben gemaakt te beschikken over arbeidskrachten in 
opleiding, waarbij hij ze tevens zou kunnen ontslaan op het ogenblik dat hij ze moet betalen. 
 
 Daarenboven is de inbreuk op de federale bevoegdheid slechts marginaal, aangezien het beding van 
proeftijd vóór de fase van de overeenkomst opleiding-inschakeling komt. Die inbreuk is daarenboven beperkt tot 
de categorie van situaties die onder het mechanisme van opleiding-inschakeling valt. 
 
 Ten slotte doet het differentiërende rechtspunt op geen enkele wijze afbreuk aan het sluiten van een beding 
van proeftijd in het kader van een arbeidsovereenkomst die niet op een opleiding-inschakeling in het Waalse 
Gewest volgt. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.9.  De Ministerraad is van mening dat de prejudiciële vragen op een verkeerde interpretatie van de in het 
geding zijnde bepaling berusten. Het is immers onjuist te beweren dat de Waalse decreetgever aan de werkgever 
die zich ertoe heeft verbonden een stagiair op te leiden, de verplichting oplegt om die stagiair daarna bij 
arbeidsovereenkomst tewerk te stellen. De in het geding zijnde bepaling verplicht de werkgever enkel om te 
beloven dat hij de stagiair bij arbeidsovereenkomst zal tewerkstellen. Het zou trouwens aanstootgevend zijn dat 
de werkgever, in elk geval, wordt verplicht om een arbeidsovereenkomst te sluiten na afloop van de stage, zelfs 
indien de stagiair niet zijn goedkeuring krijgt. Het zou even ontoelaatbaar zijn de stagiair te verplichten een 
arbeidsovereenkomst te sluiten na afloop van zijn opleiding. 
 
 De enige sanctie waaraan de werkgever, die de stagiair na afloop van zijn opleiding geen 
arbeidsovereenkomst zou aanbieden, zich blootstelt, is de verplichting om bepaalde door FOREm aan de stagiair 
toegekende bedragen terug te betalen.  
 
 A.10.  Geen enkele bepaling van het in het geding zijnde decreet kan in die zin worden geïnterpreteerd dat 
zij verbiedt te voorzien in een beding van proeftijd in de arbeidsovereenkomst die na de overeenkomst 
opleiding-inschakeling is gesloten. De werkgever die die werknemer tijdens zijn proeftijd zou ontslaan, zou zich 
enkel blootstellen aan de verplichting om de door FOREm aan de stagiair toegekende bedragen aan FOREm 
terug te betalen. 
 
 A.11.  De Ministerraad merkt ten slotte op dat de afdeling wetgeving van de Raad van State op geen enkele 
schending van de bevoegdheidverdelende regels heeft gewezen.  
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  Het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 1997 « betreffende de inschakeling 

van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te 

voorzien » heeft tot doel « het algemene kader van een compleet en coherent 

werkzoekendenbeleid » vast te stellen en « heeft dus op onlosmakelijk verbonden wijze 

betrekking op zowel tewerkstelling als opleiding » (Parl. St., Waals Parlement, 1996-1997, 

nr. 258/3, p. 3). 
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 B.1.2.  Artikel 2 van dat decreet bepaalt : 

 

 « De inschakeling door beroepsopleiding betreft elke persoon die : 
 
 -  als werkzoekende bij een gewestdienst voor arbeidsbemiddeling ingeschreven is; 
 
 -  woonachtig is op het nationale grondgebied; 
 
 -  tijdens een stage bij een werkgever en, in voorkomend geval, bij een opleidingsoperateur 
de vereiste beroepsbekwaamheden verwerft om een beroepsbezigheid bij deze werkgever uit te 
oefenen, met uitzondering van bijscholingsstages. 
 
 De Regering bepaalt wat onder opleidingsoperateur en werkzoekende moet worden 
verstaan. Zij bepaalt de voorwaarden waaronder van de residentievoorwaarde kan worden 
afgeweken ». 
 

 B.1.3.  Artikel 4 van hetzelfde decreet bepaalt : 

 

 « De werkgever die een overeenkomst opleiding-inschakeling wil sluiten, richt zijn 
verzoek aan de ' Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de 
l'Emploi ' (Gemeenschaps- en Gewestdienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), 
hierna FOREm genoemd ». 
 

 B.1.4.  Artikel 5 van hetzelfde decreet bepaalt : 

 
 « De stage bij de werkgever is het voorwerp van een overeenkomst opleiding-
inschakeling tussen de werkzoekende, hierna stagiair benoemd, de werkgever en de FOREm. 
De Regering bepaalt de duur, de inhoud, de voorschriften voor de uitvoering van de 
overeenkomst, alsmede de voorwaarden waaronder ze vóór haar einddatum ontbonden kan 
worden ». 
 

 B.1.5.  Artikel 7 van hetzelfde decreet bepaalt : 

 

 « De stagiair blijft tijdens de uitvoering van de overeenkomst opleiding-inschakeling als 
werkzoekende ingeschreven en hij blijft in voorkomend geval in aanmerking komen voor 
werkloosheids- of wachtuitkeringen, of voor het bestaansminimum dat bepaald is bij de wet 
van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op het bestaansminimum. 
 
 Bovendien krijgt hij : 
 
 1°  een aanmoedigingspremie ten laste van de werkgever; 
 
 2°  een vergoeding ten laste van de FOREm voor de kosten van zijn verplaatsingen tussen 
zijn verblijfplaats en de zetel van de werkgever waar de opleiding plaatsvindt; 
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 3°  een vergoeding ten laste van de werkgever voor opdrachtkosten; 
 
 4°  een compensatievergoeding ten laste van de FOREm wanneer de in het eerste lid 
bedoelde uitkeringen maximum 124 euro per maand bedragen. 
 
 De Regering bepaalt de wijze waarop de in het tweede lid, 1°, bedoelde premie berekend 
moet worden, alsook de voorwaarden voor de toekenning van de in het tweede lid, 2° en 4°, 
bedoelde voordelen, en de bedragen ervan ». 
 

 B.1.6.  Artikel 8 van hetzelfde decreet bepaalt : 

 

 « De werkgever verbindt zich ertoe : 
 
 […] 
 
 4°  de stagiair na de overeenkomst opleiding-inschakeling bij arbeidsovereenkomst 
tewerk te stellen in het geleerde beroep, voor ten minste dezelfde duur als die van de 
overeenkomst opleiding-inschakeling en met inachtneming van de collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op de betrokken activiteitensector; 
 
 […] ». 
 

 Het betreft de in het geding zijnde bepaling. 

 

 B.1.7.  Artikel 13 van hetzelfde decreet bepaalt : 

 

 « De werkgever die de in artikel 8, eerste lid, 4° of 5°, bedoelde voorwaarde niet vervult 
of de overeenkomst opleiding-inschakeling zonder toestemming van de FOREm opzegt, moet 
de overeenkomstig artikel 7, tweede lid, 2° en 4°, toegekende bedragen aan deze laatste 
terugbetalen ». 
 

 B.2.  Krachtens artikel 8, 4°, van het in het geding zijnde decreet is de werkgever ertoe 

gehouden aan de stagiair een arbeidsovereenkomst in het aangeleerde beroep aan te bieden, 

voor ten minste dezelfde duur als de duur van de overeenkomst opleiding-inschakeling, na 

afloop daarvan.  

 

 Volgens de verwijzende rechter zou de in het geding zijnde bepaling een schending van 

de bevoegdheidverdelende regels kunnen uitmaken in zoverre zij betrekking heeft op het 

arbeidsrecht en in zoverre zij de doeltreffendheid vermindert van de bedingen van proeftijd 

die krachtens de artikelen 47 en 67 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten in een arbeidsovereenkomst kunnen worden opgenomen. 
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 B.3.1.  Artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen bepaalt : 

 

 « De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1°, [thans artikel 127, § 1, 
eerste lid, 1°] van de Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 16°  De beroepsomscholing en -bijscholing, met uitzondering van de regeling van de 
tegemoetkoming in de uitgaven inherent aan de selectie, de beroepsopleiding en de nieuwe 
installatie van het personeel door een werkgever in dienst genomen met het oog op de 
oprichting van een onderneming, de uitbreiding of de overschakeling van zijn onderneming ». 
 

 Met toepassing van artikel 138 van de Grondwet werd die bevoegdheid door artikel 3, 4°, 

van het decreet II van 19 juli 1993 « tot toekenning van de uitoefening van sommige 

bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie » overgedragen door de Franse Gemeenschap aan het Waalse 

Gewest voor het grondgebied van het Franse taalgebied. 

 

 B.3.2.  Artikel 6 van dezelfde bijzondere wet bepaalt : 

 

 « § 1.  De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater [thans artikel 39] van de 
Grondwet zijn : 
 
 […] 
 
 IX.  Wat het tewerkstellingsbeleid betreft : 
 
 1°  De arbeidsbemiddeling; 
 
 2°  de programma's voor wedertewerkstelling van de niet-werkende werkzoekenden, met 
uitsluiting van de programma's voor wedertewerkstelling in de besturen en de diensten van de 
federale overheid of die onder het toezicht van deze overheid ressorteren en met uitsluiting 
van de overeenkomsten bedoeld in afdeling 5 van hoofdstuk II van het koninklijk besluit 
nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de 
werkgelegenheid in de niet-commerciële sector. 
 
 Voor iedere binnen het raam van een arbeidsovereenkomst in een 
wedertewerkstellingsprogramma geplaatste niet-werkende werkzoekende, kent de federale 
overheid een financiële tegemoetkoming toe, waarvan het bij een in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit vastgestelde bedrag overeenstemt met een werkloosheidsvergoeding. 
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 De financiële tussenkomst bedoeld in het vorige lid kan schommelen in functie van de 
periode gedurende dewelke de wedertewerkgestelde werkzoekende ingeschreven is als 
werkzoekende en geen werk heeft. Het bedrag van die tussenkomst wordt vastgesteld in 
akkoord met de Gewestregeringen. 
 
 De federale overheid kent eveneens de financiële tegemoetkoming toe, bedoeld in het 
tweede lid, voor een aantal werknemers, tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst 
of op basis van een statuut, gelijk aan het aantal betrekkingen dat gehandhaafd is onder de 
betrekkingen die de dag vóór de opheffing van de wedertewerkstellingsprogramma's door een 
gewest in het kader van die programma's ingevuld waren. 
 
 […] ». 
 

 B.4.  Krachtens artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 12°, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 « is alleen de federale overheid bevoegd voor […] het arbeidsrecht ». De bijzondere wet 

van 8 augustus 1980 kent de gemeenschappen en de gewesten evenwel verschillende 

bevoegdheden toe in aangelegenheden die raken aan het arbeidsrecht, zoals de 

arbeidsbemiddeling, de programma's voor wedertewerkstelling van niet-werkende 

werkzoekenden of de beroepsomscholing en –bijscholing. 

 

 B.5.  Er dient te worden uitgegaan van het feit dat de Grondwetgever en de bijzondere 

wetgever, in zoverre zij daarover niet anders beschikken, de gemeenschappen en de gewesten 

de volledige bevoegdheid hebben toegekend om de specifieke regels in verband met de aan 

hen overgedragen aangelegenheden uit te vaardigen. Bijgevolg beschikt het Waalse Gewest 

over de ruimste bevoegdheid inzake arbeidsbemiddeling en programma’s voor 

wedertewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden, alsook inzake beroepsomscholing of 

-bijscholing. 

 

 B.6.  Door de in het geding zijnde bepaling aan te nemen, is de Waalse decreetgever niet 

afgeweken van de regels met betrekking tot de arbeidsovereenkomst zoals zij door de federale 

wetgever zijn vastgesteld en, in het bijzonder, van de artikelen 48 en 67 van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Hij heeft de werkgevers evenmin verplicht of 

verboden om een beding van proeftijd op te nemen in de arbeidsovereenkomst die met hun 

vroegere stagiairs wordt gesloten. 

 

 Daaruit volgt dat de decreetgever noch de federale bevoegdheid inzake arbeidsrecht heeft 

uitgeoefend, noch de federale wetgever heeft verhinderd ter zake het beleid van zijn keuze te 

voeren, maar, bij de uitoefening van zijn eigen bevoegdheid inzake arbeidsbemiddeling en 
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programma's voor wedertewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden en inzake 

beroepsomscholing of –bijscholing, FOREm in staat heeft gesteld zijn optreden af te stemmen 

op het door de federale Staat gevoerde beleid inzake arbeidsrecht. 

 

 In dat opzicht moet worden opgemerkt dat het logisch is dat de gewestwetgever, door de 

in artikel 6, § 1, IX, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bedoelde 

bevoegdheid uit te oefenen, maatregelen neemt die verband houden met de gewone 

arbeidscircuits. 

 

 B.7.  Indien de werkgever vrij beslist om gebruik te maken van de door FOREm 

voorgestelde overeenkomst opleiding-inschakeling, zou de inwerkingstelling van het 

eventuele beding van proeftijd waarin zou zijn voorzien in de arbeidsovereenkomst die na 

afloop van de opleidingsperiode is gesloten, weliswaar kunnen worden bestraft door de 

verplichting om aan FOREm de door die instelling gedragen kosten terug te betalen. 

Bovendien zou de werkgever ertoe kunnen zijn gehouden de schade te vergoeden die zijn 

werknemer heeft geleden omdat hem een betrekking wordt ontzegd gedurende een periode die 

gelijk is aan die van zijn opleiding. 

 

 Vanuit die invalshoek heeft de in het geding zijnde bepaling onmiskenbaar een weerslag 

op de toepassing, in bepaalde gevallen, van het beding van proeftijd door de werkgever. Het is 

echter eigen aan elk beleid inzake arbeidsbemiddeling en inzake wedertewerkstelling van 

niet-werkende werkzoekenden dat het een invloed heeft op de keuzes die door de werkgevers 

worden gemaakt. 

 

 Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de verbintenis aangegaan door de werkgever 

om een stagiair tijdens een minimumduur tewerk te stellen, een tegenhanger is van de 

voordelen die hij haalt uit de tewerkstelling van een stagiair in opleiding. 

 

 B.8.  De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 8, 4°, van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 1997 betreffende de 

inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een 

vacature te voorzien, schendt de bevoegdheidverdelende regels niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4878 

 
 

Arrest nr. 156/2010 
van 22 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 289bis, § 2, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 15 februari 2010 in zake de nv « De Zeven Linden » tegen de Belgische 
Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 februari 2010, heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schendt artikel 289bis, § 2, WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 15 van de wet van 
20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (B.S. 23 december 
1995) en gewijzigd bij artikel 28 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale 
bepalingen (B.S. 12 juni 1999), het gelijkheidsbeginsel zoals verwoord in de artikelen 10, 11 
en 172 van de Grondwet, doordat vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van 
een KMO, maar wiens aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor ten 
minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen (zijnde geen door de 
Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen), worden 
uitgesloten van de toepassing van het belastingkrediet van artikel 289bis, § 2, WIB 1992, 
terwijl vennootschappen die eveneens beantwoorden aan de kenmerken van een KMO, maar 
waarvan minder dan de helft van de aandelen in handen zijn van één of meer andere 
vennootschappen, wel kunnen genieten van het belastingkrediet van artikel 289bis, § 2, 
WIB 1992 ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « De Zeven Linden », met zetel te 8200 Brugge, Graaf Pierre de Brieylaan 17; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 november 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. B. Westen loco Mr. A. Verbist, advocaten bij de balie te Gent, voor de nv « De 
Zeven Linden »; 
 
 .  Mr. J. Van der Perre, advocaat bij de balie te Brugge, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De vordering voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge heeft betrekking op een aanslag in de 
vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2006 die werd gevestigd ten name van de nv « De Zeven Linden », 
eisende partij in het bodemgeschil. 
 
 De eisende partij voor de verwijzende rechter had voor dat aanslagjaar tijdig een aangifte ingediend en de 
aanslag werd gevestigd overeenkomstig de aangifte. 
 
 In navolging van het arrest nr. 162/2006 van het Grondwettelijk Hof van 8 november 2006 diende de 
eisende partij een bezwaarschrift in omdat zij meende dat zij, overeenkomstig het voormelde arrest, thans in 
aanmerking kwam voor het belastingkrediet. Voormeld bezwaarschrift werd evenwel afgewezen. Het is tegen 
die afwijzigingsbeslissing dat de vordering wordt ingesteld. 
 
 Overeenkomstig artikel 289bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) wordt 
een belastingkrediet verrekend met de op grond van artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992 berekende 
vennootschapsbelasting. Evenwel werd de belasting van de eisende partij voor de verwijzende rechter niet 
berekend overeenkomstig artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992, maar overeenkomstig artikel 215, eerste 
lid, van het WIB 1992, omdat de eisende partij niet beantwoordde aan de bijkomende voorwaarde van 
artikel 215, derde lid, 2°, van het WIB 1992. 
 
 De verwijzende rechter merkt evenwel op dat de vragen die door het Grondwettelijk Hof werden 
beantwoord in het arrest nr. 162/2006 het grensbedrag betroffen van de belastbare winst als voorwaarde voor het 
verlaagde tarief in artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992, waarnaar wordt verwezen in artikel 289bis, § 2, 
van het WIB 1992. Artikel 215, derde lid, van het WIB 1992 schrijft evenwel nog andere criteria voor om het 
verlaagde tarief van artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992 te kunnen genieten. De verwijzende rechter is van 
oordeel dat de pertinentie van het bijkomende criterium van artikel 215, derde lid, 2°, van het WIB 1992 dient te 
worden beoordeeld door het Grondwettelijk Hof en stelt dienvolgens de bovenvermelde prejudiciële vraag. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.1.  De eisende partij voor de verwijzende rechter merkt allereerst op dat om te bepalen welke 
vennootschappen voor de toepassing van artikel 289bis, § 2, van het WIB 1992 in aanmerking komen, de 
wetgever verwijst naar de voorwaarden van het verlaagde opklimmende tarief in de vennootschapsbelasting 
(artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992). Om het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen 
genieten, is vereist dat het belastbaar inkomen niet meer dan 322 500 euro bedraagt en dat de vennootschap niet 
onder de uitsluitingen van artikel 215, derde lid, van het WIB 1992 valt. 
 
 Overeenkomstig artikel 215, derde lid, 2°, van het WIB 1992 is het verlaagde belastingtarief niet van 
toepassing op vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor 
ten minste de helft in het bezit zijn van een of meer andere vennootschappen, die geen door de Nationale Raad 
voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn. 
 
 A.1.2.  Rekening houdend met het arrest nr. 162/2006 van het Grondwettelijk Hof dient te worden 
vastgesteld dat de verwijzing naar artikel 215, tweede lid, geen pertinent criterium is om na te gaan of een 
vennootschap beantwoordt aan de kenmerken van een kmo. Evenwel wordt door het Hof in voormeld arrest 
tevens vastgesteld dat er sommige kmo’s zijn die, hoewel zij een belastbare winst hebben verwezenlijkt die 
minder bedraagt dan dat grensbedrag, het verlaagde tarief niet genieten omdat zij niet voldoen aan de andere 
voorwaarden van artikel 215 van het WIB 1992. 
 
 Het criterium « al dan niet het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting genieten » (artikel 215, tweede 
lid, van het WIB 1992) is, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, geen pertinent criterium voor 
het al dan niet verlenen van een belastingkrediet, ongeacht het feit dat het verlaagde tarief geweigerd wordt 
omdat de winst een bepaald bedrag overschrijdt of omdat de andere voorwaarden van artikel 215 van het 
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WIB 1992 niet vervuld zijn. De doelstelling van de wetgever was immers de aangroei van het eigen vermogen 
van de kmo’s te bevorderen en de autofinanciering ervan aan te moedigen. De beperking van het belastingkrediet 
tot de vennootschappen die het verlaagde tarief inzake de vennootschapsbelasting genieten, werd evenwel 
slechts verantwoord door loutere budgettaire bekommernissen. 
 
 Het aandelenbezit van een vennootschap is niet pertinent om na te gaan of het al dan niet een vennootschap 
met de kenmerken van een kmo betreft. De toepassing van het in de wet gehanteerde onderscheidingscriterium 
leidt ertoe dat sommige kmo-vennootschappen het belastingkrediet niet kunnen genieten, hoewel zij vanuit 
economisch oogpunt en met toepassing van de criteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen 
kmo’s zijn. 
 
 A.1.3.  Als laatste element voert de eisende partij voor de verwijzende rechter aan dat ook de Ministerraad 
in zijn memorie te kennen geeft dat het toegepaste onderscheidingscriterium niet pertinent is ten aanzien van de 
doelstelling om kmo’s te begunstigen en dat artikel 289bis, § 2, van het WIB 1992 in die mate de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt. 
 
 A.2.1.  Volgens de Ministerraad is de eerste vraag die dient te worden beantwoord, de vraag of de 
uitsluitingsgrond betreffende het bezit van aandelen in handen van een of meer vennootschappen pertinent en 
relevant is voor het doel van de wetgever dat erin bestaat het oneigenlijke gebruik van de vennootschapsvorm te 
verhinderen dat zuiver door fiscale redenen is ingegeven. 
 
 In tweede instantie kan de vraag worden gesteld of de uitsluitingsgrond tevens pertinent is ten aanzien van 
het doel van artikel 289bis, § 2, van het WIB 1992. De Ministerraad voert aan dat om budgettaire redenen het 
toepassingsgebied van het belastingkrediet diende te worden beperkt. De uitsluitingsbepalingen waarin 
artikel 215, derde lid, 1° tot 6°, van het WIB 1992 voorziet, werden ingevoerd om ervoor te zorgen dat vooral de 
kleine en middelgrote ondernemingen in aanmerking kwamen voor het verlaagde tarief. 
 
 A.2.2.  Het is, volgens de Ministerraad, de wetgever toegestaan het oprichten van vennootschappen uit 
hoofdzakelijk fiscale overwegingen te ontmoedigen. Maar of dat criterium tevens als pertinent en relevant kan 
worden beschouwd voor het al dan niet toestaan van het belastingkrediet overeenkomstig artikel 289bis, § 2, van 
het WIB 1992, is zeer de vraag. 
 
 Teneinde een gelijke behandeling voor alle belastingplichtigen te verzekeren heeft de 
belastingadministratie besloten een instructie te laten verschijnen waarin het standpunt zou worden uiteengezet 
dat in het kader van de hangende geschillen, het belastingkrediet zou worden toegestaan aan vennootschappen 
die voldoen aan de criteria van kleine vennootschappen zoals bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van 
vennootschappen. 
 

 

- B - 

 

 B.1.1.  De prejudiciële vraag betreft artikel 289bis, § 2, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), zoals ingevoegd bij artikel 15 van de wet van 

20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen en gewijzigd bij 

artikel 28 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen. Artikel 289bis, 

§ 2, zoals het van toepassing was in het geschil voor de verwijzende rechter, bepaalt : 

 

 « Met de overeenkomstig artikel 215, tweede lid, berekende vennootschapsbelasting 
wordt een belastingkrediet verrekend van 7,5 %, met een maximum van 19.850 EUR, van het 
positieve verschil tussen : 
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 -  het in geld gestorte kapitaal op het einde van het belastbare tijdperk; 
 
 -  en het hoogste bedrag van het op het einde van enig belastbaar tijdperk in geld gestorte 
kapitaal dat vroeger werd weerhouden om het verlenen van het belastingkrediet te bepalen, of 
bij het ontbreken daarvan het op het einde van één van de drie voorafgaande belastbare 
tijdperken bereikte hoogste bedrag ervan. 
 
 In geval van overdracht door de aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders of vennoten 
van de vennootschapcessionaris van hetzij goederen die voorheen werden aangewend voor 
hun beroepswerkzaamheid, hetzij aandelen die deel uitmaken van hun vermogen, hetzij 
goederen die hebben toebehoord aan een vennootschap waarvan zij aandeelhouders, 
bestuurders, zaakvoerders of vennoten zijn of geweest zijn, wordt enkel het bedrag van het in 
geld gestorte kapitaal dat de overdrachtprijs overschrijdt in aanmerking genomen voor de 
toepassing van het eerste lid. 
 
 Hetgeen voorafgaat is eveneens van toepassing op de overdracht gedaan door een 
natuurlijke of rechtspersoon die in eigen naam maar voor rekening van een hiervoor vermelde 
persoon handelt ». 
 

 B.1.2.  Artikel 289bis, § 2, van het WIB 1992 is bij artikel 15 van de wet van 22 juni 

2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal opgeheven. Die opheffing, die 

pas in werking is getreden vanaf het aanslagjaar 2007, is zonder belang voor de onderhavige 

zaak. 

 

 B.2.  Met artikel 289bis, § 2, van het WIB 1992 heeft de wetgever een stelsel van 

belastingkrediet ingevoerd met als doel « de autofinanciering van de kleine en middelgrote 

ondernemingen te begunstigen » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 208/1, p. 2) en aldus een 

antwoord te bieden op « een aanbeveling van de Europese Commissie waarin de Lid-Staten 

worden verzocht de toename van het eigen vermogen van de K.M.O.’s aan te moedigen » 

(Parl. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-187/4, p. 8). 

 

 Tijdens de parlementaire voorbereiding is verklaard : 

 

 « Het reserveren van winst geeft reeds aanleiding tot toepassing van progressieve 
verlaagde tarieven inzake vennootschapsbelasting. Enkel de inbrengen van nieuw kapitaal 
dienden nog te worden aangemoedigd. Dit is het doel van de maatregel » (Parl. St., Senaat, 
1995-1996, nr. 1-187/4, p. 8) ». 
 

 « Tegenwoordig gaat iedereen ermee akkoord dat de kleine en middelgrote 
ondernemingen een beslissende rol kunnen spelen in het kader van de heropleving van de 
economische activiteit en van de werkgelegenheid. 
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 Dit is de reden waarom de regering meent dat het aangewezen is de autofinanciering van 
deze ondernemingen te begunstigen en dit zowel in hoofde van individuele ondernemingen 
(handels-, nijverheids- of landbouwondernemingen, vrije beroepen, …) als in hoofde van 
bepaalde vennootschappen (vennootschappen die recht hebben op de toepassing van de 
verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting) » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 208/1, 
p. 2). 
 

 B.3.1.  Het door de in het geding zijnde bepaling ingevoerde belastingkrediet kan enkel 

worden toegekend aan die vennootschappen waarvan de vennootschapsbelasting wordt 

berekend overeenkomstig artikel 215, tweede lid, van het WIB 1992, te weten 

overeenkomstig het verlaagde tarief inzake vennootschapsbelasting. 

 

 Artikel 215 van het WIB 1992, zoals toegepast in het geschil voor de verwijzende 

rechter, bepaalt : 

 

 « Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pct. 
 
 Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan 322.500 EUR bedraagt, wordt de 
belasting evenwel als volgt vastgesteld : 
 
 1°  op de schijf van 0 tot 25.000 EUR : 24,25 pct.; 
 
 2°  op de schijf van 25.000 EUR tot 89.500 EUR : 31 pct.; 
 
 3°  op de schijf van 89.500 EUR tot 322.500 EUR : 34,5 pct. 
 
 Het tweede lid is niet van toepassing : 
 
 1°  op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende 
coöperatieve vennootschappen, die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer 
bedraagt dat 50 pct., hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij 
van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves van de geboekte meerwaarden. In 
aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de 
reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar 
jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50 pct. overschreden is, worden 
de aandelen, die ten minste 75 pct. vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de 
vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen; 
 
 2°  op vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere 
vennootschappen en die geen door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve 
vennootschappen zijn; 
 
 3°  op vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 pct. van het 
gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; 
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 4°  op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad voor de coöperatie erkende 
coöperatieve vennootschapen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet 
aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan 
of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder 
bedraagt dan 30.000 EUR; 
 
 5°  op vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum 
behoort als vermeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de 
oprichting van coördinatiecentra; 
 
 […] ». 
 

 Enkel vennootschappen waarvan de jaarlijks belastbare winst niet meer bedraagt dan 

322 500 euro en die niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten op basis van artikel 215, derde lid, van 

het WIB 1992, komen in aanmerking voor het verlaagde tarief inzake vennootschapsbelasting 

en kunnen derhalve de maatregel van het belastingkrediet genieten. 

 

 B.3.2.  De prejudiciële vraag heeft betrekking op het toepassingscriterium zoals bepaald 

in artikel 215, derde lid, 2°, van het WIB 1992, omdat dit niet op adequate wijze ertoe zou 

kunnen leiden kmo’s te onderscheiden van de andere vennootschappen. Aldus zullen 

vennootschappen die beantwoorden aan de kenmerken van een kmo, niet in alle gevallen het 

belastingkrediet genieten maar alleen wanneer het vennootschappen betreft waarvan de 

aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor minder dan de helft in het 

bezit zijn van een of meer andere vennootschappen, die geen door de Nationale Raad voor de 

Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn. 

 

 B.4.1.  Met betrekking tot de doelstelling, zoals beschreven in B.2, vermeldt de 

parlementaire voorbereiding : 

 

 « [De wetgever heeft,] met ingang van het aanslagjaar 1997, […] aan de 
vennootschappen die recht hebben op de in artikel 215, tweede lid, W.I.B. 1992 vermelde 
verlaagde tarieven, een nieuw fiscaal voordeel verleend dat verbonden is met de toename van 
het eigen vermogen en dat de vorm aanneemt van een belastingkrediet van 7,5 %, met een 
maximum van 800.000 frank. Met de toename van het eigen vermogen wordt de verhoging 
bedoeld van het in geld gestorte maatschappelijke kapitaal op het einde van het belastbare 
tijdperk, ten opzichte van het hoogste bedrag bereikt door het in geld gestorte kapitaal op het 
einde van één van de drie voorafgaande belastbare tijdperken » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, 
nr. 208/1, pp. 2-3). 
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 Dat belastingkrediet is verrekenbaar met de vennootschapsbelasting. Een eventueel 

overschot is niet terugbetaalbaar, maar kan worden overgedragen, om te worden verrekend 

met de vennootschapsbelasting van de volgende drie aanslagjaren (artikel 292bis van het 

WIB 1992, zoals van toepassing in het geschil voor de verwijzende rechter). 

 

 B.4.2.  De beperking van het belastingkrediet tot de vennootschappen die het verlaagde 

tarief inzake vennootschapsbelasting genieten, werd verantwoord door budgettaire 

bekommernissen : 

 

 « De minister stipt aan dat de geplande maatregel oorspronkelijk, ook voor de 
middelgrote ondernemingen, een veel grotere aansporing was om het eigen vermogen te 
versterken. De weerslag op de begroting moest worden gecompenseerd door de afschaffing 
van de verlaagde tarieven voor de vennootschapsbelasting. 
 
 Zodra de optie voor het behoud van die verlaagde tarieven een feit was, werd om voor de 
hand liggende budgettaire redenen, het toepassingsgebied van de maatregel beperkt en werd 
de financiële weerslag gecompenseerd […] » (Parl. St., Kamer, 1995-1996, nr. 208/8, p. 27). 
 

 B.5.  Ook al is het gerechtvaardigd dat de wetgever voor de kmo’s in een afwijkend 

stelsel voorziet op grond van de doelstellingen die hij nastreeft, het Hof dient niettemin te 

onderzoeken of het criterium dat hij daarvoor gekozen heeft een onverantwoord verschil in 

behandeling tot gevolg heeft. Om bestaanbaar te zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de 

Grondwet moet het criterium waarop het in het geding zijnde verschil in behandeling berust, 

pertinent zijn ten opzichte van het onderwerp van de betrokken maatregel en het doel dat 

ermee wordt nagestreefd. 

 

 B.6.1.  Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de 

vaststelling of het al dan niet een vennootschap betreft waarvan de aandelen voor ten minste 

de helft in het bezit zijn van een of meer andere vennootschappen, die geen door de Nationale 

Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn. 

 

 B.6.2.  Dat criterium is relevant ten aanzien van het in B.2 beschreven doel van de 

maatregel. De wetgever vermocht immers te oordelen dat de vennootschappen waarvan de 

aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, voor ten minste de helft in het 

bezit zijn van andere vennootschappen, die niet door de Nationale Raad voor de Coöperatie 

zijn erkend, dochter- of zusterondernemingen zijn van andere industriële of financiële 
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vennootschappen en geen deel uitmaken van de kmo’s waarvan hij, binnen de perken van de 

in B.4.2 vermelde budgettaire middelen en rekening houdend met de vaststelling dat de 

mogelijkheden tot autofinanciering doorgaans veel beperkter zijn voor kmo’s dan voor andere 

vennootschappen (Parl. St., 2001-2002, DOC 50-1918/001, p. 41), de autofinanciering wil 

begunstigen. De erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie (in de veronderstelling 

dat de statuten en de werking van de vennootschappen « met de coöperatiebeginselen […] 

overeenstemmen » die zijn bedoeld in artikel 5 van de wet van 20 juli 1955 houdende 

instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie) en het feit dat andere vennootschappen 

niet de meerderheid van hun kapitaal bezitten, kunnen vennootschappen die niet als kmo’s 

zouden kunnen worden beschouwd, immers weren. Die twee voorwaarden kunnen aantonen 

dat de vennootschappen die eraan voldoen, deel uitmaken van de categorie van kmo’s die de 

wetgever wou begunstigen. 

 

 B.6.3.  Rekening houdend met de doelstelling van de wetgever en met het feit dat hij 

maatregelen kan nemen om belastingontwijking, die zou kunnen bestaan in het gebruik van de 

vennootschapsvorm om zuiver fiscale redenen, tegen te gaan, is het niet onevenredig de gunst 

van het belastingkrediet uit te sluiten voor vennootschappen waarvan de aandelen voor ten 

minste de helft in het bezit zijn van een of meer andere vennootschappen, die geen door de 

Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn. Zo wilde de 

wetgever vermijden dat bepaalde vennootschappen zich zouden splitsen met de uitsluitende 

bedoeling het belastingkrediet te kunnen genieten. 

 

 B.7.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 289bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de 

artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet, in zoverre het belastingkrediet niet wordt 

toegekend aan vennootschappen waarvan de aandelen voor ten minste de helft in het bezit zijn 

van één of meer andere vennootschappen, die geen door de Nationale Raad voor de 

Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4881 

 
 

Arrest nr. 157/2010 
van 22 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de 

electriciteitsvoorziening, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Luik. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit emeritus voorzitter M. Melchior, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, en voorzitter M. Bossuyt, en de 

rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 19 februari 2010 in zake de nv « Straps » tegen de nv « C.P.T.E. » en de 
nv « Elia Asset », en in zake de nv « Elia Asset » tegen de nv « Straps », waarvan de expeditie 
ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 februari 2010, heeft de Rechtbank van Koophandel 
te Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Is artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, doordat het, 
in het kader van een burgerlijke rechtsvordering, de daders van een of meer bij proces-verbaal 
vastgestelde overtredingen van de wet die strafrechtelijke misdrijven vormen, de korte 
verjaringstermijn van één jaar laat genieten, terwijl de daders van een of meer overtredingen 
van dezelfde wet die niet bij proces-verbaal zijn vastgesteld en die geen strafrechtelijke 
misdrijven vormen, aan een langere verjaringstermijn zijn onderworpen, niet strijdig met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in die zin dat de daders van een of meer overtredingen 
van de wet van 10 maart 1925, die niet strijdig worden geacht met de openbare orde, zich ten 
aanzien van hun schuldeisers in een minder gunstige situatie bevinden op het vlak van 
verjaring dan diegenen die een bij proces-verbaal vastgestelde overtreding begaan die 
strafrechtelijk wordt gestraft ? ». 
 
 
 Memories zijn ingediend door : 
 
 -  de nv « Straps », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
4052 Chaudfontaine, Voie de l’Air Pur 224; 
 
 -  de nv « Elia Asset », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, 
Keizerslaan 20; 
 
 -  de Ministerraad. 
 
 De nv « Elia Asset » heeft een memorie van antwoord ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 24 november 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. R. Balaes, advocaat bij de balie te Luik, voor de nv « Straps »; 
 
 .  Mr. C. Ghyselen loco Mr. A. Verriest, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
nv « Elia Asset »; 
 
 .  Mr. J.-F. De Bock, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
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 De bepalingen van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij de Rechtbank van Koophandel te Luik is door de nv « Straps » hoger beroep ingesteld tegen een vonnis 
van de Vrederechter te Grâce-Hollogne van 29 mei 2007. 
 
 In zijn vonnis had de Vrederechter geoordeeld dat een uitbreiding ten koste van de aangrenzende eigendom 
en het feit van te steunen op dat goed van een ander geen overtreding van de wet van 10 maart 1925 op de 
electriciteitsvoorziening uitmaakten. 
 
 Volgens de appellante heeft de nv « Elia Asset », geïntimeerde partij, door te weigeren om een mast weg te 
nemen die zonder toestemming van de eigenaar is geïnstalleerd op een privaat terrein dat haar niet toebehoort, de 
artikelen 15 en 16 van de wet van 10 maart 1925 geschonden en heeft zij zich dus schuldig gemaakt aan een 
overtreding. Bovendien zou zij een burgerlijke fout hebben begaan. 
 
 De nv « Elia Asset » voert daarentegen aan dat de door de appellante ingestelde vordering krachtens 
artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 is verjaard. De door de nv « Straps » bedoelde overtredingen van de wet 
gaan immers meer dan één jaar vooraf aan de betekening van de gedinginleidende akte. De installatie van de 
mast dateert van 1986, de appellante heeft de installatie van twee voeten van de mast op de grenzen van haar 
terrein voor het eerst in 1999 aangevoerd en zij heeft de nv « Elia Asset » op 16 augustus 2001 gedagvaard. 
 
 Volgens de verwijzende rechter wordt bij artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 een korte 
verjaringstermijn ingevoerd voor zowel de burgerlijke rechtsvordering als de strafvordering, waarbij de aldus 
vastgestelde termijn, volgens de duidelijke bewoordingen van de tekst, ingaat vanaf het proces-verbaal waarbij 
de overtreding wordt vastgesteld. Bij gebrek aan een dergelijk proces-verbaal zou er geen sprake kunnen zijn van 
een verjaringstermijn van één jaar. 
 
 Zonder zich in dat stadium uit te spreken over het strafbare karakter van de handelingen van de 
nv « Elia Asset », merkt de verwijzende rechter op dat de wetgever geen enkele verantwoording geeft voor het 
feit dat de daders van een of meer overtredingen van de in het geding zijnde wet, die geen misdrijven vormen of 
die niet bij proces-verbaal zijn vastgesteld, op burgerlijk vlak worden geconfronteerd met een verjaringstermijn 
van dertig jaar of van vijf jaar terwijl de verjaringstermijn van de burgerlijke rechtsvordering, indien een misdrijf 
en een vaststelling bij proces-verbaal wel hebben plaatsgevonden, maar één jaar bedraagt. 
 
 Hij acht het bijgevolg noodzakelijk de voormelde prejudiciële vraag te stellen. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Standpunt van de nv « Straps » 
 
 A.1.  Bij artikel 16 van de in het geding zijnde wet wordt aan de beheerder van een elektriciteitsmast de 
verplichting opgelegd om die mast weg te nemen indien de eigenaar van de open onbebouwde grond waarop hij 
is geplaatst, beslist om de grond te omheinen of om te bouwen, hetgeen te dezen het geval was. Volgens de 
nv « Elia Asset » zelf vormt de niet-naleving van dat voorschrift een strafrechtelijk misdrijf. 
 
 Indien een overtreding van de in het geding zijnde wet wordt begaan, bedraagt de verjaringstermijn om ze 
te bestraffen evenwel één jaar vanaf het proces-verbaal waarbij de overtreding wordt vastgesteld. In de wet 
wordt niet verduidelijkt gedurende welke termijn de vaststelling kan worden gedaan. Daaruit volgt dat dat recht 
om de overtreding vast te stellen blijft bestaan. 
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 Die specificiteit ten opzichte van het klassieke strafrecht lijkt te worden verklaard door de voorrang die aan 
de elektriciteitsvoorziening wordt verleend door te verhinderen dat onregelmatige situaties na verloop van tijd 
worden verworven, wat tot gevolg zou hebben dat de ontwikkeling van de optimale wijzen van 
elektriciteitsvoorziening wordt verstoord. 
 
 A.2.  De in het geding zijnde regeling doet geen enkele discriminatie ontstaan. Indien de strafvordering 
wordt beoogd, zal noodzakelijkerwijs een proces-verbaal van vaststelling worden opgesteld, wat enkel door een 
gestelde overheid kan gebeuren. In dat geval zullen zowel de strafvordering als de burgerlijke rechtsvordering 
binnen een termijn van één jaar verjaren. Indien er geen vaststelling is, bestaat er enkel een gemeenrechtelijke 
vordering die is gebaseerd op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek of op iedere andere grondslag. In dat 
geval zal die vordering verjaren volgens de termijnen en wijzen van het burgerlijk recht. 
 
 Het slachtoffer kan ervoor kiezen een klacht in te dienen, die zal kunnen leiden tot een proces-verbaal van 
vaststelling dat het enige is dat de strafvordering op gang zal kunnen brengen. Indien het slachtoffer daarentegen 
kiest voor het gemeen recht of indien geen enkele vaststelling wordt gedaan of indien een dergelijke vaststelling 
niet tot een strafrechtelijke veroordeling heeft geleid binnen de termijn van één jaar, zal het slachtoffer de 
verjaringstermijn van burgerlijke aard moeten naleven. 
 
 A.3.  Bovendien, zelfs in de veronderstelling dat het verschil in behandeling discriminerende gevolgen met 
zich meebrengt, rijzen vragen over het nut van het antwoord op de gestelde vraag. 
 
 Indien de gehele in de in het geding zijnde bepaling bedoelde verjaringsregeling onregelmatig wordt 
geacht, zal de bodemrechter het gemeen recht van de verjaring moeten toepassen, namelijk, aangezien het gaat 
om een misdrijf, een verjaring van vijf jaar die ingaat op de datum van de weigering, door de nv « Elia Asset », 
om het verzoek van de nv « Straps » in te willigen. Aangezien dat misdrijf een voortdurend misdrijf is, zal het 
daarenboven niet kunnen verjaren zolang de onwettige weigering wordt volgehouden. 
 
 Indien enkel de aanvang van de verjaringstermijn in strijd met de Grondwet wordt geacht, zou de 
bodemrechter worden geconfronteerd met de vaststelling dat de strafvordering, die uit het misdrijf voortvloeit, 
op 16 februari 2000 is ontstaan toen de netwerkbeheerder heeft geweigerd om de mast weg te nemen. Aangezien 
het een voortdurend misdrijf betreft, zouden evenwel noch de strafvordering, noch de burgerlijke rechtsvordering 
die daaruit voortvloeit, verjaren daar de termijn van één jaar nog steeds niet is verstreken. 
 
 Ten slotte zou, gesteld dat de strafvordering als verjaard kan worden beschouwd, daarom niet kunnen 
worden geoordeeld dat de burgerlijke rechtsvordering bijgevolg ook is verjaard, tenzij een situatie van retroactief 
verval van vorderingen wordt gecreëerd.  
 
 
 Standpunt van de nv « Elia Asset » 
 
 A.4.  Er dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat de verwijzende rechter zich niet uitspreekt over 
het strafbare karakter van de door de nv « Straps » aangevoerde overtreding van de in het geding zijnde wet. 
 
 Het staat niet aan het Hof dergelijke handelingen al dan niet als misdrijf aan te merken, noch, in beginsel, te 
oordelen over de relevantie van de prejudiciële vraag die aan het Hof wordt gesteld. Er moet evenwel worden 
beklemtoond dat de nv « Straps » zich voor de verwijzende rechter heeft beroepen op de overtreding van de 
artikelen 15 en 16 van de in het geding zijnde wet, die strafbaarstellingen uitmaken. De prejudiciële vraag is dus 
relevant. 
 
 A.5.  Er moet eveneens worden beklemtoond dat het niet erom gaat de verjaring van de strafvordering te 
vergelijken met die van de burgerlijke rechtsvordering ex delicto. Te dezen zijn de aanvang van de 
verjaringstermijn en de duur ervan identiek. 
 
 In werkelijkheid moet een vergelijking worden gemaakt tussen, enerzijds, het geval waarin een overtreding 
van de wet van 10 maart 1925 het voorwerp van een proces-verbaal van vaststelling heeft uitgemaakt en dat 
waarin zij niet het voorwerp van een dergelijke vaststelling heeft uitgemaakt, en tussen, anderzijds, het geval 
waarin een overtreding van de wet van 10 maart 1925 die een strafrechtelijk misdrijf vormt, het voorwerp heeft
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uitgemaakt van een proces-verbaal van vaststelling en van een burgerlijke rechtsvordering op grond van dat 
misdrijf, en de overtreding van dezelfde wet die geen strafrechtelijk misdrijf vormt en op grond waarvan een 
burgerlijke rechtsvordering in werking wordt gesteld tegen de dader van die overtreding van de wet. 
 
 A.6.  Er kan geen enkele redelijke en afdoende verantwoording worden gegeven voor het feit dat de 
verjaringstermijn van één jaar, in het geval waarin een persoon een overtreding van de wet van 10 maart 1925 
begaat, ingaat wanneer die overtreding bij proces-verbaal wordt vastgesteld en niet ingaat wanneer zij niet bij 
een dergelijk proces-verbaal wordt vastgesteld.  
 
 De wil om de rechtszekerheid van de exploitant te waarborgen, versterkt het discriminerende karakter van 
een dergelijk verschil in behandeling. De ontstentenis van een proces-verbaal waarbij een overtreding wordt 
vastgesteld, waarmee de exploitant niets te maken heeft, mag immers niet op zijn schouders worden gelegd. 
Evenmin kan worden aangevoerd dat een overtreding van de in het geding zijnde wet die niet het voorwerp van 
een proces-verbaal van vaststelling heeft uitgemaakt, niet zou kunnen verjaren aangezien de verjaring een 
algemene grond van verval van de strafvordering is. 
 
 Evenmin kan enige afdoende en redelijke verantwoording worden gegeven voor de omstandigheid dat een 
burgerlijke rechtsvordering op grond van een overtreding die bij een door de bevoegde overheid opgesteld 
proces-verbaal behoorlijk is vastgesteld, na één jaar volgend op het opstellen van dat proces-verbaal verjaart, 
terwijl een burgerlijke rechtsvordering op grond van overtredingen die geen misdrijven vormen, na een langere 
termijn verjaart. 
 
 A.7.  Bij een vaststelling van ongrondwettigheid dienen de verwijzende rechter en alle andere 
rechtscolleges zich aan die vaststelling te houden en mogen zij de bepaling dus niet toepassen in zoverre zij 
ongrondwettig is. De verwijzende rechter zal daaruit dus moeten afleiden dat enkel de korte verjaringstermijn 
van één jaar, vanaf het ogenblik waarop een proces-verbaal door de bevoegde overheid had kunnen worden 
aangenomen, in aanmerking moet worden genomen om de ontvankelijkheid van de vordering van de 
nv « Straps » te beoordelen. 
 
 
 Standpunt van de Ministerraad 
 
 A.8.  De prejudiciële vraag houdt een vergelijking in tussen de daders van een of meer overtredingen van 
de in het geding zijnde wet die bij proces-verbaal zijn vastgesteld en strafrechtelijke misdrijven vormen, 
enerzijds, en de daders van een of meer overtredingen van de wet die niet bij proces-verbaal zijn vastgesteld en 
geen strafrechtelijke misdrijven vormen, anderzijds. 
 
 De in het geding zijnde wet heeft met name tot doel een nieuwe regeling van beperking van monopolies in 
te voeren. De parlementsleden hebben geen bijzondere toelichting gegeven over de artikelen met betrekking tot 
de strafbaarstelling van de overtredingen van de genoemde wet en met betrekking tot de strafrechtelijke sancties 
die ermee gepaard gaan en waarvan de in het geding zijnde bepaling deel uitmaakt. 
 
 A.9.  In hoofdorde is de Ministerraad van mening dat de prejudiciële vraag niet dienstig is voor de 
oplossing van het voor de verwijzende rechter hangende geschil. De nv « Straps » is van oordeel dat de 
nv « Elia Asset » de artikelen 15 en 16 van de in het geding zijnde wet heeft overtreden. Op 12 oktober 2004 
heeft de Vrederechter geoordeeld dat de vordering geen burgerlijke rechtsvordering was op grond van feiten die 
op basis van de in het geding zijnde wet als misdrijf kunnen worden gekwalificeerd. De Ministerraad deelt dat 
standpunt waaruit wordt afgeleid dat de prejudiciële vraag losstaat van het voor de verwijzende rechter 
opgeworpen probleem.  
 
 A.10.  In ondergeschikte orde erkent de Ministerraad dat de bij proces-verbaal vastgestelde overtredingen 
van de in het geding zijnde wet aan een specifieke verjaringsregeling zijn onderworpen. De in het geding zijnde 
wet kan evenwel niet worden vergeleken met de andere strafwetten. Het door de wetgever nagestreefde legitieme 
doel bestaat immers in het meest adequate gebruik van de elektrische energie met het oog op het stimuleren van 
de economie en het algemeen belang. Daaruit vloeit voort dat de exploitanten van de lijnen of netwerken voor 
het transport of de distributie van elektrische energie een specifiek statuut moeten genieten. 
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 Dankzij de in het geding zijnde bepaling genieten de exploitanten rechtszekerheid die ook de gebruikers 
van het netwerk ten goede komt. De wettigheid van de transport- en distributie-installaties kan niet meer 
opnieuw in het geding worden gebracht via een strafvordering, meer dan één jaar na de vaststelling van een 
eventuele overtreding. 
 
 Door de verjaringstermijnen van de burgerlijke rechtsvordering en van de strafvordering te laten 
samenvallen, heeft de wetgever willen verhinderen dat in de strafwet als misdrijven gekwalificeerde feiten 
gerechtelijk kunnen worden betwist, in het belang van een particulier, na het verstrijken van de termijn 
gedurende welke de vervolging in het openbaar belang is toegestaan. Indien de wetgever een dergelijke 
gemeenschappelijke verjaring niet had geregeld, zou de situatie van een persoon die ten gevolge van een fout 
schade heeft geleden, aanzienlijk ongunstiger zijn wanneer die fout een misdrijf vormt dan wanneer zij geen 
misdrijf vormt. 
 
 Ten slotte meent de Ministerraad, met betrekking tot de aanvang van de verjaringstermijn, dat de in het 
geding zijnde bepaling op grondwetsconforme wijze moet worden geïnterpreteerd. In zoverre de overtreding bij 
proces-verbaal is vastgesteld, is de aanvang van de verjaringstermijn de vaststelling bij het proces-verbaal. In 
zoverre de overtreding niet bij proces-verbaal is vastgesteld, zijn de gemeenrechtelijke regels van de verjaring 
van toepassing wat betreft de aanvang ervan. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening bepaalt : 

 

 « De openbare rechtsvordering en de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van 
hoogerstaande bepalingen dezer wet of van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen, 
verjaren na één jaar vanaf den datum van het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt ». 
 

 B.2.1.  De verwijzende rechter stelt het Hof een vraag over het verschil in behandeling dat 

uit dat artikel voortvloeit tussen, enerzijds, de verjaringstermijn waaraan de vordering tot 

vergoeding van de schade, veroorzaakt door een overtreding van de bepalingen van de wet van 

10 maart 1925 die een misdrijf vormt, is onderworpen en, anderzijds, de verjaringstermijn 

waaraan de vordering tot vergoeding van de schade, veroorzaakt door een overtreding van de 

bepalingen van dezelfde wet die evenwel geen misdrijf vormt, is onderworpen. In het laatste 

geval wordt de verjaringstermijn, krachtens artikel 2262bis, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, in 

beginsel vastgesteld op vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft 

gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor 

aansprakelijke persoon. 

 

 B.2.2.  Te dezen wordt de geïntimeerde op hoofdberoep voor de verwijzende rechter 

verweten dat zij heeft geweigerd om een elektriciteitsmast weg te nemen die zij had geïnstalleerd 

op een terrein dat haar niet toebehoort, zonder de toestemming van de eigenaar van het terrein, 
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ook al had die laatste besloten om op die plaats te bouwen. De appellante op hoofdberoep is van 

mening dat het een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek betreft. 

 

 De artikelen 15 en 16 van de voormelde wet van 10 maart 1925 bepalen : 

 

 « Art. 15.  De regeering, na onderzoek en bij beredeneerd koninklijk besluit, mag verklaren 
dat het van algemeen nut is electrische lijnen aan te leggen boven of onder private onbebouwde 
gronden, die niet door muren of dergelijke omheiningen zijn afgesloten. 
 
 Door deze verklaring bekomt de belanghebbende onderneming het recht bedoelde lijnen aan 
te leggen boven of onder deze gronden, voor het toezicht daarop te zorgen en de onderhouds- en 
herstellingswerken uit te voeren, dit alles onder de bij bedoeld besluit bepaalde voorwaarden. 
 
 De regeering mag, onder dezelfde voorwaarden, den houder eener wegenistoelating 
machtigen de bij artikel 14 bepaalde rechten uit te oefenen. 
 
 Art. 16.  Vooraleer de rechten krachtens de artikelen 14 en 15 verleend uit te oefenen, 
onderwerpt de belanghebbende onderneming het plan der plaats en de bijzonderheden van den 
aanleg der geleidingen aan de goedkeuring der overheid van wie de openbare weg afhangt. 
 
 Deze overheid beslist binnen drie maand te rekenen van den datum waarop het plan werd 
ingezonden, en zij geeft de belanghebbende onderneming kennis van haar beslissing. Na dezen 
termijn kan de onderneming haar aanvraag zenden naar de regeering die beslist. 
 
 De werken mogen slechts aanvangen na rechtstreeksche kennisgeving aan de 
belanghebbende eigenaars en huurders. 
 
 De uitvoering der werken heeft geen onteigening voor gevolg. Het plaatsen van draagijzers 
op muren of gevels kan den eigenaar niet hinderen in zijn recht van afbreken, herstellen of 
ophoogen. De ondergrondsche lijnen en de steunen geplaatst in een open onbebouwden grond 
dienen, op verzoek van den eigenaar, te worden weggenomen, indien deze zijn recht van 
omheinen of bouwen uitoefent; de kosten van het wegnemen dezer lijnen en steunen vallen ten 
laste van wie hen heeft aangebracht. Maar de eigenaar dient ten minste zes maand vóór het 
aanvangen der afbraak-, herstellings-, ophoogings-, omheinings- en bouwwerken, het betrokken 
bestuur, den houder van een bedrijfs- of van een wegenistoelating te verwittigen ». 
 

 B.3.1.  Het Hof merkt op dat « de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening 

wordt opgeheven wat betreft de gewestelijke bevoegdheden » krachtens artikel 62 van het 

decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 

elektriciteitsmarkt. 
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 Het staat in de regel echter niet aan het Hof te bepalen welke normen van toepassing zijn op 

het geschil voor de verwijzende rechter. Enkel bij een kennelijke vergissing dienaangaande kan 

het Hof beslissen dat de vraag geen antwoord behoeft. 

 

 Te dezen beschikt het Hof niet over de noodzakelijke inlichtingen om vast te stellen dat de 

in het geding zijnde wet niet van toepassing is op het voor de verwijzende rechter hangende 

geschil. 

 

 B.3.2.  Volgens de Ministerraad zou de prejudiciële vraag niet dienstig zijn voor de 

oplossing van het voor de verwijzende rechter hangende geschil aangezien te dezen geen enkel 

strafrechtelijk misdrijf zou zijn gepleegd. 

 

 Het staat in de regel aan het verwijzende rechtscollege te oordelen of het antwoord op de 

prejudiciële vraag dienstig is voor de oplossing van het geschil dat het moet beslechten. Enkel 

wanneer dat klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen dat de vraag geen antwoord 

behoeft. 

 

 In tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, kan het antwoord op de prejudiciële vraag 

dienstig zijn om het geschil te beslechten dat bij het verwijzende rechtscollege aanhangig is 

gemaakt. Het volstaat immers vast te stellen dat dat rechtscollege in de verwijzingsbeslissing 

heeft gepreciseerd dat het zich vooralsnog niet uitsprak over het strafbare karakter van de feiten 

die de geïntimeerde op hoofdberoep werden verweten.  

 

 B.4.1.  Het in het geding zijnde verschil in behandeling berust op een objectief criterium, 

namelijk het al dan niet strafbaar stellen door de wet van de schadeverwekkende gedraging. 

 

 Door de verjaringstermijn van de vordering tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit 

een fout die een strafrechtelijk misdrijf vormt, op één jaar vast te stellen en door hem te doen 

ingaan vanaf het opstellen van het proces-verbaal waarbij de overtreding wordt vastgesteld, 

maakt de wetgever het niet onmogelijk dat de burgerlijke rechtsvordering die uit de overtreding 

voortvloeit, verjaart na het verstrijken van een termijn die korter is dan die welke het slachtoffer 

van een fout - die met name voortvloeit uit de overtreding van een bepaling van de in het geding 

zijnde wet die geen misdrijf vormt - krachtens artikel 2262bis, § 2, van het Burgerlijk Wetboek 

geniet. 
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 B.4.2.  Daaruit volgt dat de in het geding zijnde bepaling tot gevolg kan hebben dat de 

situatie van een persoon die wegens een fout schade heeft geleden, aanzienlijk ongunstiger is 

wanneer die fout een misdrijf vormt dan wanneer zij geen misdrijf vormt. Daaruit vloeit een 

ernstige beperking van de rechten van het slachtoffer voort, die niet in verhouding staat tot de 

belangen die de wetgever heeft willen beschermen door de verjaringstermijn van de 

strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering die uit de overtreding voortvloeit, op één 

jaar vast te stellen. 

 

 B.5.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof  

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4888 

 
 

Arrest nr. 158/2010 
van 22 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 

5 augustus 1992 op het politieambt, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 1 maart 2010 in zake het openbaar ministerie tegen D.O., waarvan de 
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 maart 2010, heeft de Correctionele 
Rechtbank te Gent de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
 « -  Schendt artikel 34, § 1, lid 2, Wet Politieambt [van 5 augustus 1992], in die 
interpretatie dat de miskenning ervan bij een onwettige identiteitscontrole niet noodzakelijk 
tot de nietigheid van het verkregen bewijs leidt, de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van 
de persoon (artikel 12 Grondwet) en het recht op eerbiediging van het privé-leven (artikel 22 
Grondwet) ? 
 
 -  Is er sprake van een niet toegelaten ongelijkheid tussen artikel 34, § 1, lid 2, Wet 
Politieambt, geïnterpreteerd in de zin dat de miskenning ervan bij een onwettige 
identiteitscontrole niet noodzakelijk leidt tot de nietigheid van het verkregen bewijs, en andere 
procedurevoorschriften zoals [in de verwijzingsbeslissing] opgesomd waarvan de miskenning 
wel leidt tot de uitsluiting van het wederrechtelijk verkregen bewijs, alleen maar omdat in de 
Wet Politieambt geen nietigheidssanctie is voorzien waar dit wel uitdrukkelijk is voorzien in 
de andere gevallen en hoewel het zowel in artikel 34, § 1, lid 2, Wet Politieambt als in de 
andere vermelde gevallen gaat over de vrijwaring van fundamentele rechten zoals vermeld in 
Titel II van de Grondwet (schending van artikel 10, 11, 12 en 22 van de Grondwet en 6 en 8 
EVRM) ? ». 
 
 
 D.O. en de Ministerraad hebben ieder een memorie en een memorie van antwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 13 oktober 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. H. Rieder, advocaat bij de balie te Gent, voor D.O.; 
 
 .  Mr. J. Fransen loco Mr. M. Stommels, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en J. Spreutels verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 De Correctionele Rechtbank te Gent dient zich uit te spreken over een door D.O. aangetekend verzet tegen 
een vonnis van 16 november 2009, waarmee hij werd veroordeeld voor feiten van mensensmokkel en 
souteneurschap. Uit een proces-verbaal van 24 november 2006 blijkt dat twee politieambtenaren op die datum 
een personenwagen hadden bemerkt met daarin twee personen. Via de nummerplaat kwamen ze te weten dat het 
voertuig eigendom was van D.O., die bekend was voor feiten in verband met mensenhandel, prostitutie en 
exploitatie van vreemde werknemers. Vervolgens gingen de politieambtenaren over tot een identiteitscontrole, 
waaruit bleek dat een van de personen wel degelijk D.O. was en de andere niet in het bezit was van officiële 
documenten. Tijdens het identificeren en boeien van de illegale vreemdeling, bemerkten de verbalisanten dat 
D.O. twee witte enveloppen en enkele witte bladen verstopte tussen een dichtgevouwen krant. Vervolgens 
gingen zij over tot het doorzoeken van het voertuig, waarbij ze geld, een buitenlands paspoort en verschillende 
bladen met namen van vrouwen, bedragen en telefoonnummers vonden. De betrokken personen werden 
overgebracht naar het politiekantoor, waarna contact werd opgenomen met de procureur des Konings. 
 
 Volgens D.O. zijn de politionele handelingen gesteld op 24 november 2006 in strijd met de voorschriften 
vervat in de artikelen 29 en 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
 
 De Correctionele Rechtbank stelt vast dat de doorgevoerde identiteitscontrole onwettig was, omdat de 
gedragingen van D.O. niet van die aard waren dat ze de politieambtenaren konden doen denken dat hij werd 
opgespoord, dat hij een misdrijf poogde te plegen of voorbereidde of dat hij de openbare orde zou kunnen 
verstoren of verstoorde. Dat hij volgens politionele informatie bekend was voor souteneurschap en 
mensenhandel liet volgens de Rechtbank niet toe het gedrag van D.O., dat enkel erin bestond in een wagen te 
zitten, te beschouwen als een poging tot of een voorbereiding van een misdrijf. Er waren volgens de Rechtbank 
evenmin materiële aanwijzingen, of bijzondere omstandigheden naar tijd en plaats, die redelijke gronden konden 
bieden om te denken dat D.O. werd opgespoord, dat hij een misdrijf poogde te plegen of voorbereidde of dat hij 
de openbare orde zou kunnen verstoren of verstoorde. Het doorzoeken van de wagen wordt door de Rechtbank 
daarentegen wel wettig geacht, vermits de verbalisanten op dat ogenblik op de hoogte waren van het feit dat 
D.O. bekend was voor feiten in verband met mensenhandel, prostitutie en exploitatie van vreemde werknemers 
en vermits zij uit zijn gedrag, meer bepaald het verstoppen van de enveloppen en de bladen, redelijkerwijze 
konden afleiden dat er zich in het voertuig bewijsmateriaal bevond in verband met een misdrijf. Zij konden dat 
bovendien afleiden uit de inhoud van de enveloppen (geld) en de vermeldingen erop (voornamen van vrouwen). 
 
 De Rechtbank onderzoekt vervolgens welk gevolg dient te worden gegeven aan de onwettige 
identiteitscontrole. Zij stelt vast dat het aantal voorschriften waarvan de niet-naleving uitdrukkelijk met 
nietigheid wordt bestraft in de strafrechtspleging veeleer beperkt is. Zij verwijst dienaangaande naar artikel 40 
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtzaken en naar de artikelen 35bis, 61quinquies, 
86bis, § 4, 86ter, 90quater, 146, 153, 154, 155, 184, 190, 234, 312, 332 en 524bis, § 6, van het Wetboek van 
strafvordering. Zij is van oordeel dat die bepalingen een aantal grondrechten vrijwaren, meer bepaald het recht 
op een eerlijk proces, het recht op eerbiediging van het privéleven en de vrijheid van taalgebruik. De niet-
naleving van die procedurevoorschriften leidt automatisch tot de nietigheid van de wederrechtelijke handeling en 
haar gevolgen, dit in tegenstelling tot de niet-naleving van andere procedurevoorschriften, zoals die welke 
verband houden met de identiteitscontrole. In die gevallen zou enkel tot bewijsuitsluiting kunnen worden 
overgegaan wanneer de rechter van oordeel is dat de onwettigheid het recht op een eerlijk proces in het gedrang 
brengt, dan wel de betrouwbaarheid van het bewijs aantast. De Rechtbank achtte het vervolgens nodig de 
bovenvermelde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 Ten aanzien van de pertinentie van de prejudiciële vragen 
 
 A.1.1.  De Ministerraad is van oordeel dat het antwoord op de prejudiciële vragen niet kan bijdragen tot de 
beoordeling van de zaak die hangende is voor het verwijzende rechtscollege, vermits dat rechtscollege niet 
aangeeft op welke wijze de nietigheid van de betwiste identiteitscontrole een invloed zou kunnen hebben op die 
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beoordeling. Hij wijst erop dat het dossier nog andere gegevens bevat betreffende de identiteit van de 
betrokkene; uit het verwijzingsvonnis blijkt bijvoorbeeld dat hij zijn identiteit heeft bevestigd. 
 
 A.1.2.  Bovendien, wanneer een veroordeling berust op andere gegevens dan die welke onwettig werden 
bevonden, is die veroordeling, volgens de Ministerraad, door geen enkele onwettigheid aangetast. In de zaak die 
hangende is voor het verwijzende rechtscollege, werd het doorzoeken van het voertuig door dat rechtscollege 
beschouwd als zijnde in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zodat het aannemelijk is dat op grond 
van niet-wederrechtelijk verkregen stukken kon worden geoordeeld in die zaak. Het verwijzende rechtscollege 
heeft immers niet vastgesteld dat alle gegevens in het dossier het gevolg zijn van de onwettige 
identiteitscontrole. 
 
 De Ministerraad verwijst daarbij naar rechtspraak van het Hof van Cassatie, onder meer naar een arrest van 
1 maart 1977, waaruit zou blijken dat een onwettige huiszoeking een veroordeling niet onwettig maakt, wanneer 
die veroordeling is gegrond op gegevens die geen verband houden met de huiszoeking. Hij verwijst ook naar een 
arrest van 15 juni 2005, waarin het Hof van Cassatie zou hebben geoordeeld dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling bevoegd is om, nadat zij een onderzoeksverrichting nietig heeft verklaard, 
daaropvolgende handelingen waarvan zij op onaantastbare wijze beslist dat die niet noodzakelijk daaruit 
voortvloeien, als regelmatig te beschouwen. Uit dat arrest zou eveneens blijken dat de nietigheid van een 
onderzoeksmaatregel niet noodzakelijk de nietigheid met zich meebrengt van de akte die de resultaten ervan 
vaststelt; wanneer eenzelfde instrumentum verslag uitbrengt over onderzoeksverrichtingen die door nietigheid 
zijn aangetast en over andere die als regelmatig dienen te worden beschouwd, verbiedt geen enkele wettelijke 
bepaling de onderzoeksgerechten om het stuk te vervangen door een afschrift dat van de litigieuze vermeldingen 
is gezuiverd; omgekeerd, staat artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering de verwijdering niet toe 
van een regelmatige onderzoeksverrichting om de enkele reden dat het verslag dat erover is opgemaakt, binnen 
eenzelfde akte, naast dat van een andere verrichting staat die op onwettige wijze is bevolen of uitgevoerd. De 
Ministerraad verwijst ten slotte naar een arrest van het Hof van Cassatie van 30 januari 2008, waarin zou zijn 
geoordeeld dat de onduidelijkheid waarmee het begin van een politieonderzoek gepaard gaat en de vaagheid van 
de inlichtingen waardoor het kon worden geopend, niet kunnen leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering wanneer de uitoefening ervan steunt op nakomende bewijsgegevens die regelmatig werden 
verkregen en bij het dossier van het voorbereidend onderzoek werden gevoegd. 
 
 A.1.3.  D.O. is van oordeel dat het aan het verwijzende rechtscollege toekomt te oordelen over het nut van 
het antwoord op de gestelde vragen voor de oplossing van het geschil. Vermits de in het geding zijnde bepaling 
van toepassing is op de zaak die bij dat rechtscollege aanhangig is en dat rechtscollege twijfels heeft over de 
grondwettigheid van die bepaling, kunnen de gestelde vragen niet als klaarblijkelijk impertinent worden 
beschouwd. 
 
 
 Ten aanzien van de regels van bewijsuitsluiting in het algemeen 
 
 A.2.  D.O. geeft een historisch overzicht van de zogeheten Antigoon-leer, zoals ontwikkeld door het Hof 
van Cassatie, en leidt daaruit af dat dat Hof de stelling huldigt dat onrechtmatig verkregen bewijs slechts kan 
leiden tot de nietigheid ervan in drie gevallen : ten eerste, wanneer de naleving van de geschonden wetsbepaling 
is voorgeschreven op straffe van nietigheid; ten tweede, wanneer de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van 
het bewijs heeft aangetast; en ten derde, wanneer de aanwending van het bewijs in strijd is met het recht op een 
eerlijk proces, waarbij de rechter, onder meer, rekening kan houden met het feit dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan 
of de belangen van de beklaagde op grove wijze heeft veronachtzaamd, met het feit dat de ernst van het misdrijf 
veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, met het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een 
materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft, met het feit dat die onrechtmatigheid geen weerslag 
heeft op het recht of de vrijheid die door de miskende norm wordt beschermd en met het zuiver formeel karakter 
van de onrechtmatigheid. 
 
 A.3.1.  Doordat een schending van de in de internationale verdragen gewaarborgde grondrechten niet 
noodzakelijk tot de nietigheid van het ermee verkregen bewijs leidt, is de Antigoon-leer, volgens D.O., in strijd 
met die internationale verdragen. Hij betwist de in het arrest van 16 november 2004 van het Hof van Cassatie 
vervatte stelling dat noch uit het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch uit enige grondwettelijke 
of wettelijke bepaling volgt dat het bewijs dat met miskenning van een door dat Verdrag of door de Grondwet 
gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is. 
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 Hij wijst erop dat de « International Law Commission » van de Verenigde Naties in haar « Draft articles on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts » heeft gesteld dat restitutio in integrum (volledig 
rechtsherstel in de vorm van het zoveel als mogelijk herstellen van de situatie van vóór de schending) de 
voorkeur verdient boven andere vormen van herstel, zoals compensatie of genoegdoening. Het Permanent Hof 
van Internationale Justitie zou dat beginsel reeds hebben onderschreven in een uitspraak van 1928. Ook het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou al meerdere malen hebben gesteld dat, als de aard van de 
schending een restitutio in integrum toelaat, de verwerende Staat verplicht is ze te realiseren. 
 
 Voor wat het bewijs betreft dat is verkregen met schending van de grondrechten, is D.O. van oordeel dat 
een restitutio in integrum inhoudt dat het onrechtmatig verkregen bewijs wordt uitgesloten. In die zin voorzien 
de internationale verdragen volgens hem - minstens impliciet - in de nietigheidssanctie. Maar zelfs indien zou 
worden aanvaard dat de internationale verdragen niet voorzien in een sanctie, zou dit volgens D.O. geen afbreuk 
doen aan de stelling dat een schending van de grondrechten noodzakelijk moet leiden tot de nietigheid van het 
ermee verkregen bewijs, aangezien die grondrechten in de hiërarchie van de rechtsnormen op absolute wijze 
primeren en in een rechtsstaat in alle omstandigheden moeten worden gewaarborgd. 
 
 A.3.2.  Volgens D.O. is de Antigoon-leer ook ongrondwettig, aangezien artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet bepaalt dat niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. Daaruit zou volgen dat het openbaar ministerie in de uitoefening van de strafvordering de 
internationale verdragen met directe werking en de toepasselijke nationale wetsbepalingen dient te eerbiedigen. 
Wanneer een onderzoeksgerecht of de feitenrechter vaststelt dat het openbaar ministerie iemand is blijven 
vervolgen terwijl de voorwaarden daartoe niet waren vervuld, is die rechter volgens D.O. grondwettelijk 
verplicht het openbaar ministerie het recht te ontzeggen om de vervolging nog verder uit te oefenen. De enige 
logische sanctie op de schending van de grondrechten en de toepasselijke nationale wetsbepalingen is volgens 
hem dan ook de nietigheid van het onrechtmatig verkregen bewijs. 
 
 A.3.3.  D.O. meent ook dat de Antigoon-leer in strijd is met de scheiding der machten, vermits het niet 
toekomt aan de rechter, maar aan de wetgever om de sanctie voor het onrechtmatig verkrijgen van bewijs te 
bepalen. In een nota van een werkgroep over het door de Commissie Franchimont voorbereide wetsvoorstel 
houdende het Wetboek van strafprocesrecht (de zogenaamde « Grote Franchimont »), zou het Hof van Cassatie 
overigens zelf hebben erkend dat de keuze de wetgever te belasten met de vaststelling van de nietigheden 
geboden is door het beginsel van de wettigheid van de strafrechtspleging. Ook de afdeling wetgeving van de 
Raad van State zou in die zin hebben geoordeeld. 
 
 A.3.4.  D.O. is ten slotte van oordeel dat de Antigoon-leer discriminerend is, doordat een niet te 
verantwoorden onderscheid wordt gecreëerd tussen, enerzijds, de bepalingen waarin de wetgever - al dan niet 
bewust - heeft voorzien in de nietigheidssanctie (waarvan de miskenning steeds tot de nietigheid leidt zodat er op 
dat vlak rechtszekerheid bestaat), en anderzijds, de bepalingen waarin de wetgever - al dan niet bewust - niet 
heeft voorzien in de nietigheidssanctie (waarbij de sanctie aan de rechterlijke beoordeling wordt overgelaten 
zodat er op dat vlak geen rechtszekerheid bestaat). Hij verwijst daarbij naar zijn argumentatie bij de tweede 
prejudiciële vraag. 
 
 A.3.5.  De Ministerraad is van oordeel dat D.O. zich tot de verkeerde instantie wendt met zijn kritiek op de 
Antigoon-rechtspraak van het Hof van Cassatie. 
 
 
 Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag 
 
 A.4.  De Ministerraad meent dat het werkelijke onderwerp van de eerste prejudiciële vraag niet artikel 34, 
§ 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (in een bepaalde interpretatie) is, maar wel de 
bewijsregels die in strafzaken gelden. Hij is van oordeel dat eventueel zou kunnen worden onderzocht of die 
bewijsregels de artikelen 12 en 22 van de Grondwet schenden in de interpretatie dat een miskenning van 
artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 niet noodzakelijk tot de nietigheid van het ermee 
verkregen bewijs leidt. 
 
 A.5.1.  De Ministerraad verwijst naar de beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de 
Mens van 9 september 1992 in de zaak Reyntjens t. België. In die zaak stelde de Europese Commissie allereerst 
vast dat de verplichtingen om een identiteitskaart bij zich te hebben en om die te tonen aan de bevoegde 
politiediensten uitdrukkelijk was geregeld in de Belgische wetgeving, zodat aan het legaliteitsbeginsel was 
voldaan. De Ministerraad is van mening dat dit nog altijd het geval is en verwijst daarbij naar artikel 6, § 1, van 
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de wet van 19 juli 1991 « betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en 
de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen », naar artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de 
identiteitskaarten en naar artikel 34 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. Vervolgens zou de 
Europese Commissie hebben vastgesteld dat de loutere verplichtingen om een identiteitskaart bij zich te hebben 
en ze aan de politie te tonen wanneer daarom wordt gevraagd, geen beperkingen van de bewegingsvrijheid 
inhouden. De Europese Commissie zou ook hebben geoordeeld dat er niet kan worden gesproken van een 
beperking van de persoonlijke vrijheid en dat, wanneer die er wel zou zijn, zij duidelijk binnen de door het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens toegestane categorieën van vrijheidsberoving zou vallen. De 
Commissie zou eveneens hebben geoordeeld dat de gegevens vermeld op een identiteitskaart niet 
privacygevoelig zijn, zodat een controle geen inbreuk op het recht op eerbiediging van het privéleven kan 
uitmaken. De Ministerraad leidt daaruit af dat een volgens de regels uitgevoerde identiteitscontrole de 
artikelen 12 en 22 van de Grondwet op geen enkele manier in het gedrang brengt. 
 
 A.5.2.  Wanneer een identiteitscontrole niet volgens de regels wordt uitgevoerd, is er volgens de 
Ministerraad sprake van een foutieve uitoefening van een bevoegdheid die op zich als rechtmatig moet worden 
beschouwd. Hij is van oordeel dat een dergelijke foutieve bevoegdheidsuitoefening evenmin kan leiden tot een 
schending van de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, omdat die bepalingen op zich niet worden geraakt door 
een identiteitscontrole. Maar zelfs indien dit laatste wel het geval zou zijn, dan nog is er geen schending van de 
desbetreffende grondrechten, omdat het politieoptreden voldoende wordt gecontroleerd. De politie staat immers 
onder het toezicht van de korpschef of van de bevoegde directie, onder het toezicht van de algemene inspectie, 
onder het toezicht van het controleorgaan belast met de controle op de verwerking van gegevens, en onder het 
toezicht van het Vast Comité P. Indien politieambtenaren misdrijven plegen, kunnen zij bovendien strafrechtelijk 
worden vervolgd; de Ministerraad verwijst daarbij naar de artikelen 151 en 257 van het Strafwetboek. Op het 
vlak van de bewijswaarde van wederrechtelijk verworven gegevens, voert de rechter een toetsing door aan het 
recht op een eerlijk proces, toetsing die twee beoordelingen met zich meebrengt, namelijk of het bewijs al dan 
niet rechtmatig is verkregen en of het uit de debatten moet worden geweerd. Daarbij komt eventueel nog de 
beoordeling of er bijkomende overtuigingselementen buiten de debatten dienen te worden gelaten omdat zij 
voortvloeien uit de onrechtmatige handeling. Er zijn volgens de Ministerraad bijgevolg voldoende waarborgen 
ter vrijwaring van de grondrechten. 
 
 A.5.3.  De Ministerraad verwijst in dit kader naar een arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 
2009, volgens hetwelk noch uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch uit een 
andere bepaling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dat Verdrag of door de Grondwet 
gewaarborgd grondrecht werd verkregen, steeds ontoelaatbaar is. Volgens het Hof van Cassatie beslist de 
rechter, behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de 
miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende de bewijsverkrijging bepaalt, welke 
gevolgen die onrechtmatigheid meebrengt. De omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning is 
vastgesteld, betrekking heeft op een grondrecht, zou daaraan niets afdoen. 
 
 A.5.4.  De Ministerraad verwijst ook naar het arrest Lee Davies t. België van 28 oktober 2009 van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de Antigoon-rechtspraak van het Hof van Cassatie zou zijn 
goedgekeurd door dat Hof. 
 
 A.5.5.  De Ministerraad besluit dat de artikelen 12 en 22 van de Grondwet niet zijn geschonden door het 
ontbreken van een « automatische nietigheid », die geen toegevoegde waarde geeft aan de bescherming van de 
grondrechten. 
 
 A.6.1.  Volgens D.O. vormt een identiteitscontrole een inmenging, door de overheid, in de internationaal en 
grondwettelijk gewaarborgde rechten op vrijheid van persoon en op eerbiediging van het privéleven. 
 
 De inmenging in de vrijheid van persoon bestaat volgens hem erin dat diegene wiens identiteit wordt 
gecontroleerd geen keuze heeft zich al dan niet aan die controle te onderwerpen en dus niet kan kiezen zich om 
te draaien en weg te wandelen. Hij verwijst daarbij naar het arrest Gillan & Quinton t. Verenigd Koninkrijk van 
12 januari 2010 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij verwijst ook naar paragraaf 4 van 
artikel 34 van de wet van 5 augustus 1992, die uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van vrijheidsberoving 
met het oog op het verifiëren van de identiteit. 
 



 7

 De identiteitscontrole vormt volgens hem ook een inmenging in het recht op eerbiediging van het 
privéleven. Terwijl de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in de zaak Reyntjens t. België van 
9 september 1992 nog had geoordeeld dat een identiteitscontrole niet onder het toepassingsgebied van artikel 8 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens valt, zou de Commissie daarvan in 1994 al zijn 
teruggekomen in de zaak Friedl t. Oostenrijk van 19 mei 1994. In die zaak zou de Commissie rekening hebben 
gehouden met wat er met de gegevens verkregen via de identiteitskaart is gebeurd, meer bepaald of die gegevens 
aanleiding hebben gegeven tot een strafvervolging. Bovendien dient volgens D.O. rekening te worden gehouden 
met het feit dat de zaak Reyntjens dateert uit een periode dat de identiteitskaart facultatief en enkel op verzoek 
van de betrokkene het rijksregisternummer vermeldde. 
 
 A.6.2.  Vermits een identiteitscontrole dient te worden beschouwd als een inmenging in de rechten op 
vrijheid van persoon en op eerbiediging van het privéleven, kan ze, volgens D.O., enkel op wettige wijze 
gebeuren indien daarin bij wet is voorzien en in zoverre ze in een democratische samenleving noodzakelijk is om 
bepaalde belangen te beschermen. Miskenning van de grondvoorwaarden en vormvoorschriften van de 
identiteitscontrole maakt volgens hem een inbreuk uit op de voormelde grondrechten. Dat de wetgever bij het 
aannemen van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wel degelijk de eerbiediging van de rechten en 
vrijheden heeft nagestreefd, blijkt volgens D.O. niet alleen uit artikel 1 van die wet, maar ook uit de 
parlementaire voorbereiding ervan. 
 
 A.6.3.  Aangezien de wet op het politieambt dateert van 5 augustus 1992, dus van vóór het zogenaamde 
Antigoon-arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2003, kan de wetgever, volgens D.O., niet worden 
geacht te hebben kunnen vooruitlopen op dat arrest in die zin dat een miskenning van de in de wet vervatte 
regels slechts tot de nietigheid van bewijs kan leiden indien in die sanctie uitdrukkelijk in de wet is voorzien. De 
sanctie voor het miskennen van een wetsbepaling was volgens D.O. vóór het Antigoon-arrest van het Hof van 
Cassatie zelden het voorwerp van debat in het Parlement. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 
5 augustus 1992 zou blijken dat de vraag werd gesteld naar de bewijskracht van de gegevens die worden 
verkregen met overtreding van de wet, maar de parlementsleden zouden niet verder zijn ingegaan op die vraag. 
Met betrekking tot artikel 28 van de wet van 5 augustus 1992 - het artikel betreffende de veiligheidsfouillering - 
zou in de parlementaire voorbereiding wel zijn gesteld, hoewel het artikel zelf niet uitdrukkelijk daarin voorziet, 
dat met een onrechtmatige fouillering verkregen bewijzen nietig zijn. Dit bewijst volgens D.O. dat de wetgever 
van 1992 geen rekening heeft gehouden met de Antigoon-criteria. Over de sanctie voor het miskennen van 
artikel 34 van de wet van 5 augustus 1992 - het artikel betreffende de identiteitscontrole - zou geen debat zijn 
gevoerd, maar er is volgens D.O. geen enkele reden om aan te nemen dat de wetgever voor de 
veiligheidsfouillering de nietigheidssanctie zou hebben beoogd maar niet voor de identiteitscontrole. D.O. leidt 
uit dit alles af dat de wetgever op een miskenning van de bepalingen van hoofdstuk IV van de wet van 
5 augustus 1992 de nietigheidssanctie heeft willen stellen, zij het dat daarin niet uitdrukkelijk in de wet is 
voorzien. 
 
 A.6.4.  De Ministerraad ziet niet in in welke zin de door D.O. aangehaalde zaak Friedl t. Oostenrijk van de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te dezen van belang zou kunnen zijn, nu die zaak betrekking 
had op het opmaken van geheime politiedossiers over demonstranten.  Bovendien is hij van oordeel dat het 
duidelijk is dat het verkrijgen van het bewijs van de identiteit van een persoon bij een identiteitscontrole niet 
zomaar kan worden gelijkgesteld met de bewijselementen die kunnen worden verkregen bij een fouillering van 
een persoon. 
 
 
 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag 
 
 A.7.  Zoals bij de eerste prejudiciële vraag is de Ministerraad van oordeel dat het werkelijke onderwerp van 
de tweede vraag niet artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (in een 
bepaalde interpretatie) is. Hij stelt zich bovendien vragen bij de bevoegdheid van het Hof om zich uit te spreken 
over een verschil in behandeling tussen een « wetsartikel en vormvoorschriften »; de artikelen 10, 11, 12 en 22 
van de Grondwet en 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens beschermen immers 
personen, geen wetsartikelen. 
 
 A.8.1.  De Ministerraad ziet niet in hoe de beoordeling door een politieagent of er al dan niet redelijke 
gronden bestaan om te denken dat de persoon van wie hij de identiteit wil controleren wordt opgespoord, of dat 
hij heeft gepoogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren 
of heeft verstoord, kan worden vergeleken met een procedurevoorschrift. Bij een identiteitscontrole behouden de 
politieambtenaren immers een zekere beoordelingsvrijheid; zij moeten beoordelen of de voormelde « redelijke 
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gronden » aanwezig zijn. Bij een procedurevoorschrift is er op het ogenblik van het al dan niet naleven van de 
vorm, geen enkele beoordelingsvrijheid; er is geen grijze zone waarin een vorm misschien moet worden 
nageleefd, maar misschien ook niet. Dit geldt volgens de Ministerraad voor alle vormvoorschriften die door de 
verwijzende rechter worden opgesomd. Vermits een identiteitscontrole niet te vergelijken is met 
vormvoorschriften, dient de tweede vraag naar de mening van de Ministerraad ontkennend te worden 
beantwoord. Bovendien zijn er in het huidige strafprocesrecht, volgens de Ministerraad, bijna geen bepalingen 
meer die de nietigheidssanctie voorschrijven. 
 
 A.8.2.  Indien het Hof zou beslissen dat de niet-naleving van artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 
5 augustus 1992, automatisch dient te leiden tot de nietigheid van het verkregen bewijsmateriaal, zou dit volgens 
de Ministerraad veeleer leiden tot een discriminatie dan tot een opheffing van een discriminatie. Voor andere 
gevallen zou immers nog steeds de rechtspraak van het Hof van Cassatie gelden, volgens welke onrechtmatig 
verkregen bewijs niet automatisch nietig is. De Ministerraad beklemtoont daarbij dat de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie de rechter toelaat het belang van de bescherming tegen onrechtmatig politieoptreden af te wegen 
tegen het belang van de bescherming tegen misdrijven. 
 
 A.9.  Volgens D.O. zijn de rechtsonderhorigen die onder het toepassingsgebied vallen van de in de 
prejudiciële vraag omschreven bepalingen voldoende vergelijkbaar. In beide gevallen maken zij immers het 
voorwerp uit van opsporingsmethoden waarbij de na te leven regels erop zijn gericht hun grondrechten te 
vrijwaren. Beide categorieën dienen volgens hem rechtszekerheid te hebben met betrekking tot de sanctie voor 
de miskenning van hun grondrechten. D.O. betwist daarbij de stelling van de Ministerraad dat de desbetreffende 
categorieën niet vergelijkbaar zijn op grond van het gegeven dat de politieambtenaren bij het doorvoeren van een 
identiteitscontrole beschikken over een beoordelingsvrijheid. Hij meent dat de beoordelingsvrijheid geen 
criterium kan vormen op het vlak van het al dan niet verbinden van de nietigheidssanctie aan een 
onrechtmatigheid. Bovendien wijst hij erop dat sommige bepalingen waarvan de naleving op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, ook een beoordelingvrijheid toekennen van de instanties tot wie ze zijn gericht. Hij 
verwijst daarbij naar artikel 90quater, § 1, 1° en 2°, van het Wetboek van strafvordering, naar luid waarvan 
slechts tot een bewakingsmaatregel in de zin van artikel 90ter kan worden overgegaan na een machtiging bij een 
met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter waarin deze de aanwijzingen en concrete feiten 
eigen aan de zaak en de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, 
dient te vermelden. De onderzoeksrechter beschikt bijgevolg over een beoordelingsvrijheid. 
 
 A.10.1.  D.O. meent dat er geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor het feit dat een 
rechtsonderhorige wiens rechten op vrijheid van persoon en op eerbiediging van zijn privéleven zijn geschonden 
doordat een controle van zijn identiteit onwettig werd uitgevoerd, geen rechtszekerheid heeft met betrekking tot 
het gevolg dat moet worden verbonden aan onrechtmatig verkregen bewijs, terwijl andere rechtsonderhorigen 
die rechtszekerheid wel hebben. 
 
 A.10.2.  Er bestaat volgens D.O. geen objectief onderscheid tussen de wetsbepalingen waarvan de naleving 
op straffe van nietigheid is voorgeschreven en de wetsbepalingen waarbij dat niet het geval is. 
 
 De door het verwijzende rechtscollege aangehaalde artikelen die behoren tot de eerste categorie, vrijwaren 
volgens D.O. een aantal grondrechten, zoals het recht op een eerlijk proces, het recht op eerbiediging van het 
privéleven en het recht op eigendom. Maar ook andere bepalingen van het Wetboek van strafvordering vrijwaren 
volgens hem grondrechten, zoals de artikelen 47ter tot 47undecies (die betrekking hebben op de bijzondere 
opsporingsmethoden) en artikel 89bis (dat betrekking heeft op de huiszoeking). Er is volgens D.O. geen enkele 
reden waarom een bevelschrift dat een telefoontap beveelt op straffe van nietigheid de vermeldingen van 
artikel 90quater van het Wetboek van strafvordering dient te bevatten, terwijl bijvoorbeeld een bevelschrift dat 
een observatie beveelt niet op straffe van nietigheid de vermeldingen van artikel 47sexies van het Wetboek van 
strafvordering dient te bevatten. Zo zou een bevelschrift tot telefoontap dat niet is gedagtekend 
noodzakelijkerwijze tot de nietigheid van het bevelschrift en de daaruit volgende vaststellingen leiden 
(artikel 90quater), terwijl een observatie die werd gemachtigd zonder enige ernstige aanwijzing met betrekking 
tot strafbare feiten niet noodzakelijk tot de nietigheid ervan leidt (artikel 47sexies), net zomin als een 
huiszoeking die werd uitgevoerd zonder bevelschrift (artikel 89bis) en zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming (artikel 1, tweede lid, van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen 
opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht). 
 
 A.10.3.  Volgens D.O. getuigen de bepalingen van het Wetboek van strafvordering niet van een consistente 
benadering door de wetgever van de leer van de nietigheden. Sommige bepalingen waarvan de naleving op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven, hebben volgens hem geen enkele band met de grondrechten, terwijl de 
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naleving van andere bepalingen die wel grondrechten vrijwaren niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven. 
Bovendien zouden sommige bepalingen waarvan de naleving op straffe van nietigheid is voorgeschreven 
dezelfde grondrechten vrijwaren als andere bepalingen waarvan de naleving niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven. Die inconsistentie zou ook terug te vinden zijn in de bijzondere wetgeving. 
 
 A.10.4.  D.O. leidt uit het voorgaande af dat de keuze om de nietigheidssanctie al dan niet uitdrukkelijk in 
een wetsbepaling in te schrijven, volstrekt willekeurig is of minstens zonder enige uitdrukkelijke 
verantwoording. Dit zou ook blijken uit de parlementaire voorbereiding van het wetsontwerp houdende het 
Wetboek van strafprocesrecht (de zogenaamde « Grote Franchimont »). 
 
 A.11.  D.O. is ten slotte van oordeel dat de Antigoon-leer onevenredige gevolgen heeft, vermits de 
beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijs verschillend wordt ingevuld naar gelang van de rechter. De 
rechtsonderhorige zou daardoor geen enkele rechtszekerheid hebben omtrent de vraag of en hoe een schending 
van zijn grondrechten zal worden bestraft. 
 

 

- B - 

 

 Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling, de draagwijdte van de prejudiciële 

vragen en de pertinentie ervan 

 

 B.1.  Artikel 34, § 1, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt bepaalt : 

 

 « De politieambtenaren controleren de identiteit van ieder persoon wiens vrijheid wordt 
benomen of die een misdrijf heeft gepleegd. 
 
 Zij kunnen eveneens de identiteit controleren van ieder persoon indien zij, op grond van 
zijn gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats redelijke 
gronden hebben om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft gepoogd of zich 
voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen verstoren of 
heeft verstoord ». 
 

 B.2.  Aan het Hof worden twee prejudiciële vragen gesteld betreffende het tweede lid van 

die paragraaf. 

 

 Met de eerste vraag beoogt het verwijzende rechtscollege te vernemen of die bepaling 

bestaanbaar is met de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, in de interpretatie dat het 

controleren van de identiteit van een persoon zonder dat aan de voorwaarden van die bepaling 

is voldaan, niet noodzakelijk de nietigheid van het verkregen bewijs met zich meebrengt. 

 

 Uit de verwijzingsbeslissing en de motivering ervan kan worden afgeleid dat het 

verwijzende rechtscollege met de tweede vraag beoogt te vernemen of de in het geding zijnde 

bepaling, in de voormelde interpretatie, bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de 
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Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 22 ervan en met de 

artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, doordat een 

verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen rechtsonderhorigen die worden 

vervolgd voor het plegen van een misdrijf, naargelang de wetsbepaling die fundamentele 

rechten beoogt te vrijwaren, het naleven van de erin vervatte voorschriften al dan niet op 

straffe van nietigheid heeft voorgeschreven : terwijl de miskenning van de in het geding 

zijnde bepaling niet noodzakelijk leidt tot de nietigheid van het verkregen bewijs, leidt de 

miskenning van - bepaalde onderdelen van - de in het verwijzingsvonnis opgesomde artikelen 

wel tot de nietigheid van het ermee verkregen bewijs. De in het verwijzingsvonnis opgesomde 

artikelen zijn de artikelen 35bis, 61quinquies, 86bis, § 4, 86ter, 90quater, 146, 153, 154, 155, 

184, 190, 234, 312 (sinds de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van 

assisen is de desbetreffende bepaling opgenomen in artikel 290 en niet langer in artikel 312), 

332 (sinds de voormelde wet van 21 december 2009 is de desbetreffende bepaling opgenomen 

in artikel 282 en niet langer in artikel 332) en 524bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering 

en artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtzaken. 

 

 B.3.1.  De prejudiciële vragen kunnen niet los worden gezien van de sinds een arrest van 

14 oktober 2003 ontwikkelde rechtspraak van het Hof van Cassatie, waaruit voortvloeit dat de 

omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen - ook wanneer 

het gaat om een bewijselement dat met miskenning van verdragsrechtelijk of grondwettelijk 

gewaarborgde grondrechten werd verkregen -, slechts tot gevolg heeft dat de rechter, bij het 

vormen van zijn overtuiging, dat gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking 

mag nemen, hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden wordt 

voorgeschreven op straffe van nietigheid, hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de 

betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, hetzij wanneer de aanwending van het bewijs 

in strijd is met het recht op een eerlijk proces. 

 

 In het kader van dat laatste criterium dient de rechter, volgens het Hof van Cassatie, 

rekening te houden met de elementen van de zaak in haar geheel genomen; hij kan daarbij, 

onder meer, het feit in overweging nemen dat de overheid die met de opsporing, het 

onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, de onrechtmatigheid al dan niet 

opzettelijk heeft begaan of de belangen van de beklaagde al dan niet op grove wijze heeft 

veronachtzaamd, het feit dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid 

overstijgt, het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het 
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bestaan van het misdrijf betreft, het feit dat die onrechtmatigheid geen weerslag heeft op het 

recht of de vrijheid die door de miskende norm wordt beschermd en het zuiver formeel 

karakter van de onrechtmatigheid (zie onder meer Cass., 14 oktober 2003, Arr. Cass., 2003, 

nr. 499; Cass., 23 maart 2004, Arr. Cass., 2004, nr. 165; Cass., 16 november 2004, Arr. Cass., 

2004, nrs. 549 en 550; Cass., 2 maart 2005, Arr. Cass., 2005, nr. 130; Cass., 12 oktober 2005, 

Arr. Cass., 2005, nr. 503; Cass. 23 september 2008, P.08.0519.N). 

 

 B.3.2.  Niettemin wordt het Hof, in tegenstelling tot wat de Ministerraad aanvoert, niet 

gevraagd om de in strafzaken geldende bewijsregels, zoals die voortvloeien uit de voormelde 

rechtspraak van het Hof van Cassatie, te toetsen aan de in de prejudiciële vragen vermelde 

grondwets- en verdragsbepalingen, maar wel om artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 

5 augustus 1992, in de aangegeven interpretatie, te toetsen aan die bepalingen. 

 

 B.4.1.  De Ministerraad voert eveneens aan dat de prejudiciële vragen geen antwoord 

behoeven, vermits het antwoord niet zou kunnen bijdragen tot de beoordeling van de zaak die 

hangende is voor het verwijzende rechtscollege; zelfs indien de met de op 24 november 2006 

doorgevoerde identiteitscontrole verworven gegevens nietig zouden zijn, zou het dossier nog 

voldoende elementen bevatten om het verwijzende rechtscollege toe te laten uitspraak te doen 

in die zaak. 

 

 B.4.2.  Het staat in beginsel aan het verwijzende rechtscollege om na te gaan of het nuttig 

is aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen over de bepalingen die het van toepassing acht 

op het geschil. Slechts wanneer dit klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen niet 

op de vraag in te gaan. 

 

 B.4.3.  Het is voldoende, zoals te dezen het geval is, dat een rechtscollege twijfels heeft 

over de grondwettigheid van de strafbepalingen die het moet toepassen, opdat een prejudiciële 

vraag die ertoe strekt die twijfels weg te nemen niet als klaarblijkelijk irrelevant voor de 

oplossing van het geschil kan worden beschouwd. 

 

 Het komt overigens niet toe aan het Hof te beoordelen of het dossier betreffende de voor 

het verwijzende rechtscollege hangende zaak al dan niet voldoende gegevens bevat om 

uitspraak te doen in die zaak. 
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 B.4.4.  De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.1.  Artikel 12 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. 
 
 Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft. 
 
 Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens 
een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren ». 
 

 B.5.2.  Artikel 22 van de Grondwet bepaalt : 

 

 « Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in 
de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
 De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van 
dat recht ». 
 

 B.5.3.  Artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een 
eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld. […] ». 
 

 B.5.4.  Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

 

 « 1.  Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling. 
 
 2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het 
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ». 
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 B.6.1.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft meerdere malen geoordeeld 

dat artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens op zich geen regels bevat 

betreffende de toelaatbaarheid van een bewijs in een rechtszaak, en dat het vaststellen van die 

regels in de eerste plaats tot het domein van het nationale recht behoort (EHRM, 12 juli 1988, 

Schenk t. Zwitserland, § 46; EHRM, 9 juni 1998, Teixeira de Castro t. Portugal, § 34; EHRM, 

grote kamer, 11 juli 2006, Jalloh t. Duitsland, § 94; EHRM, 1 maart 2007, Heglas 

t. Tsjechische Republiek, § 84; EHRM, 28 juli 2009, Lee Davies t. België, § 40; EHRM, grote 

kamer, 1 juni 2010, Gäfgen t. Duitsland, § 162). 

 

 B.6.2.  Niettemin blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens dat het aanwenden van een onrechtmatig verkregen bewijs in een rechtszaak, in 

bepaalde omstandigheden, kan leiden tot een schending van het recht op een eerlijk proces, 

gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Bij de 

beoordeling van een mogelijke schending van dat recht dient de procedure in haar geheel te 

worden onderzocht, met inbegrip van de wijze waarop het bewijs werd verkregen, wat ook 

een onderzoek veronderstelt van de aangevoerde onwettigheid bij het verwerven van het 

bewijs en, wanneer het gaat om een schending van een ander recht dat wordt gewaarborgd 

door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, eveneens een onderzoek van de aard 

van die schending; in het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan de authenticiteit en 

de kwaliteit van het bewijs en het belang ervan in de desbetreffende zaak en aan de vraag of 

de rechten van verdediging werden geëerbiedigd, in die zin dat de betrokkene de mogelijkheid 

moet hebben gehad om de authenticiteit en de kwaliteit van het bewijs te betwisten (EHRM, 

12 mei 2000, Khan t. Verenigd Koninkrijk, §§ 34-35; EHRM, 25 september 2001, P.G en 

J.H. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 76-77; EHRM, 5 november 2002, Allan t. Verenigd 

Koninkrijk, §§ 42-43; EHRM, 1 maart 2007, Heglas t. Tsjechische Republiek, §§ 85-86; 

EHRM, grote kamer, 10 maart 2009, Bykov t. Rusland, §§ 89-90; EHRM, 28 juli 2009, Lee 

Davies t. België, §§ 41-42). 

 

 B.6.3.  De in B.6.2 aangehaalde arresten, die - met uitzondering van het arrest Lee Davies 

t. België van 28 juli 2009 - alle betrekking hadden op bewijsmateriaal dat met miskenning van 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens was verkregen, doen ervan 

blijken, enerzijds, dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel is dat de 

artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag geen regels bevatten betreffende de toelaatbaarheid 
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van een bewijs in een rechtszaak en, anderzijds, dat het aanwenden van een bewijs dat met 

miskenning van artikel 8 van dat Verdrag werd verkregen, niet noodzakelijk tot een schending 

leidt van het door artikel 6.1 van het Europees Verdrag gewaarborgde recht op een eerlijk 

proces. 

 

 B.6.4.  Daaruit volgt dat de omstandigheid dat een bewijs, verkregen met miskenning van 

een wettelijke bepaling die het recht op eerbiediging van het privéleven beoogt te waarborgen, 

niet automatisch nietig is, op zich het in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven niet miskent. 

 

 B.7.  Artikel 22 van de Grondwet, dat eveneens het recht op eerbiediging van het 

privéleven waarborgt, bevat evenmin als artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens een uitdrukkelijke regel betreffende de toelaatbaarheid van bewijs dat met 

miskenning van het erin gewaarborgde recht wordt verkregen. 

 

 Zulk een regel kan evenmin impliciet uit die bepaling worden afgeleid. Uit de 

parlementaire voorbereiding van artikel 22 van de Grondwet blijkt immers dat de 

Grondwetgever « een zo groot mogelijke concordantie [heeft willen nastreven] met artikel 8 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit Grondwetsartikel 

respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden » (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 997/5, 

p. 2). 

 

 B.8.  Zonder dat het te dezen nodig is te onderzoeken of het niet-naleven door de 

politiediensten van de voorwaarden die de in het geding zijnde bepaling verbindt aan een 

identiteitscontrole, zou kunnen worden beschouwd als niet bestaanbaar met het in artikel 22 

van de Grondwet gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven, volstaat het vast te 

stellen dat die grondwetsbepaling op zich niet vereist dat een bewijs dat met miskenning van 

het erin gewaarborgde recht wordt verworven, in alle omstandigheden als nietig dient te 

worden beschouwd. 

 



 15

 B.9.  Dezelfde conclusie geldt met betrekking tot artikel 12 van de Grondwet. 

 

 Zonder dat het nodig is te onderzoeken of een onwettige identiteitscontrole in bepaalde 

omstandigheden zou kunnen worden beschouwd als een ongerechtvaardigde inmenging in het 

recht op vrijheid van persoon, zoals gewaarborgd door het eerste lid van artikel 12 van de 

Grondwet, volstaat het vast te stellen dat die bepaling niet vereist dat het bewijs dat met 

miskenning van het erin gewaarborgde recht zou zijn verkregen, automatisch en dus in alle 

omstandigheden nietig is. 

 

 Uit de in het tweede lid van die bepaling vervatte regel, naar luid waarvan niemand kan 

worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft, kan 

immers geen recht worden afgeleid op een automatische nietigheid van het bewijs dat 

onrechtmatig zou zijn verkregen. Het feit dat het toekomt aan de rechter om, rekening 

houdend met het geheel van de omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, te beoordelen of 

het aanwenden van een onrechtmatig verkregen bewijs het recht op een eerlijk proces, dan 

wel de betrouwbaarheid van het bewijs aantast, leidt niet tot een situatie die onbestaanbaar is 

met artikel 12, tweede lid, van de Grondwet. 

 

 B.10.  De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 

 

 B.11.  De tweede prejudiciële vraag betreft een vergelijking tussen de in het geding 

zijnde bepaling, enerzijds, en de in B.2 opgesomde bepalingen waarvan de naleving op straffe 

van nietigheid is voorgeschreven, anderzijds. 

 

 B.12.  Ofschoon de door het verwijzende rechtscollege opgesomde artikelen van het 

Wetboek van stafvordering en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken met elkaar gemeen hebben dat zij voorzien in regels waarvan de naleving op 

straffe van nietigheid is voorgeschreven, verschilt de inhoud van die regels doordat zij elk 

heel specifieke deelaspecten betreffen van het geheel van de procedureregels betreffende de 

opsporing, het onderzoek, de vervolging en de berechting van misdrijven. Bovendien 

verschillen die regels van elkaar in zoverre de instanties tot wie ze zijn gericht, niet steeds 

dezelfde zijn (openbaar ministerie, onderzoeksrechter, rechter ten gronde, enz.). 
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 De in het geding zijnde bepaling betreft eveneens een specifiek aspect van het geheel van 

de procedureregels die een invloed kunnen hebben op een strafproces, namelijk de bij een 

identiteitscontrole na te leven regels, en bevat voorschriften die specifiek zijn gericht op de 

politiediensten. 

 

 B.13.  Het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen dat 

voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in verschillende 

omstandigheden, houdt op zich geen discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake 

zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die 

procedureregels, een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken 

personen met zich zou meebrengen. 

 

 B.14.  Uit het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag is gebleken dat het loutere feit 

dat het niet-naleven van de in het geding zijnde bepaling niet automatisch leidt tot de 

nietigheid van het ermee verkregen bewijs, op zich niet kan worden beschouwd als een 

onevenredige beperking van de rechten van de personen die het voorwerp uitmaken van een 

onwettige identiteitscontrole. Noch de artikelen 12 en 22 van de Grondwet, noch de 

artikelen 6.1 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vereisen de 

« automatische nietigheid » van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. De in het geding 

zijnde bepaling verhindert de rechter overigens niet om het met miskenning van die bepaling 

verkregen bewijs niet in aanmerking te nemen wanneer de begane onrechtmatigheid de 

betrouwbaarheid van het bewijs zou hebben aangetast of wanneer het aanwenden van het 

bewijs zou leiden tot een schending van het recht van de betrokkene op een eerlijk proces, 

gewaarborgd door artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 

 

 B.15.  De tweede prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, in de 

interpretatie dat het controleren van de identiteit van een persoon zonder dat aan de 

voorwaarden van die bepaling is voldaan, niet noodzakelijk de nietigheid van het ermee 

verkregen bewijs met zich meebrengt, schendt noch de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 22 ervan en met de artikelen 6.1 en 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch de artikelen 12 en 22 van de 

Grondwet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5037 

 
 

Arrest nr. 159/2010 
van 22 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 434.3.2 en 462.1.1 van het Algemeen 

Reglement voor de bescherming van de arbeid, goedgekeurd bij besluit van de Regent van 

11 februari 1946, de artikelen 9 en 13 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 

betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 

en de artikelen 11 tot 19 van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het 

gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, gesteld door de 

Correctionele Rechtbank te Dendermonde. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en 

J.-P. Snappe, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij vonnis van 20 september 2010 in zake het openbaar ministerie tegen de nv « Cordeel 
- Zetel Temse » (vroeger de cvoa « Cordeel Invest »), waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 8 oktober 2010, heeft de Correctionele Rechtbank te Dendermonde de 
volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden 
 
 -  De artikelen 462.1.1 en 436.3.2 [lees : 434.3.2] van het Algemeen Reglement voor de 
Bescherming van de Arbeid, op 11 februari 1946 goedgekeurd bij Besluit van de Regent, 
 
 -  De artikelen 9 en 13 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het 
beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 
 
 -  De artikelen 11 tot 19 van het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het 
gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, 
 
 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het beginsel van de 
wettigheid van de strafbaarstelling verankerd in de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, 
artikel 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 15 van het 
Internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten, in zoverre, op strafrechtelijk en 
procedureel vlak, een verschil in behandeling zou kunnen worden ingevoerd tussen twee 
rechtzoekenden die met dezelfde ingesteldheid, hetzelfde besef of dezelfde intentie dezelfde 
materiële handelingen hebben gesteld, wat tot een verbreking van de gelijkheid zou kunnen 
leiden, doordat de bewoordingen van voormelde artikelen, strafbaar gesteld bij artikel 81, 1° 
van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk, het de rechtzoekenden niet mogelijk zouden maken om, op het ogenblik dat zij 
een gedrag aannemen, te weten of dat gedrag al dan niet strafbaar is ? ». 
 
 
 Op 28 oktober 2010 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe, met 
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 
waarin wordt vastgesteld dat de prejudiciële vraag klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van 
het Hof behoort. 
 
 De nv « Cordeel - Zetel Temse », met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Eurolaan 7, 
heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
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  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Bij het bouwen van een stelling, in opdracht van de nv « Cordeel », raakte een werknemer van een 
onderaannemer zwaargewond door een val. Na onderzoek bleek dat één van de voor de stelling gebruikte houten 
balken een barst vertoonde. Verder bleek dat noch de werknemers van de nv « Cordeel », noch die van de 
onderaannemers een opleiding voor het opbouwen en gebruiken van stellingen hadden genoten. 
 
 De nv « Cordeel » wordt vervolgd voor feiten die een inbreuk vormen op het Algemeen Reglement voor de 
bescherming van de arbeid, op 11 februari 1946 goedgekeurd bij besluit van de Regent, het koninklijk besluit 
van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
en het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke 
werkzaamheden op hoogte. Die inbreuken worden strafbaar gesteld bij artikel 81, 1°, van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
 In de eerste plaats vroeg de nv « Cordeel » de niet-toepassing van de voormelde wet van 4 augustus 1996, 
op grond van artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en de niet-toepassing van de 
voormelde uitvoeringsbesluiten, op grond van dezelfde verdragsbepaling juncto artikel 159 van de Grondwet. 
 
 In ondergeschikte orde verzocht de nv « Cordeel » de Rechtbank een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof. Bij tussenvonnis van 20 september 2010 besliste de Rechtbank in te gaan op dat laatste 
verzoek. 
 

 

  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers vastgesteld dat de strafbaarstelling, bij een 
wetskrachtige norm, van de overtreding van bepalingen van een koninklijk besluit, niet tot gevolg heeft dat die 
bepalingen zelf wetskrachtige normen worden en dat zij derhalve ertoe zouden kunnen worden gebracht het Hof, 
zitting houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat de 
prejudiciële vraag klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort. 
 
 A.2.  De nv « Cordeel » voert evenwel aan dat de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten in samenhang 
met artikel 81, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk aan het Hof worden voorgelegd. Zonder de strafbaarstelling, bij die bepaling, zou er immers geen 
strafbare gedraging zijn. De nv « Cordeel » verwijst in dat verband naar het arrest nr. 164/2006, waarin het 
Grondwettelijk Hof een koppeling maakte tussen een koninklijk besluit en de in dat arrest in het geding zijnde 
wetsbepalingen. 
 
 A.3.  Indien uit de prejudiciële vraag niet ondubbelzinnig zou blijken dat het voormelde 81, 1°, concreet 
ingevuld aan de hand van de in het geding zijnde uitvoeringsbesluiten, de bepaling is die moet worden getoetst, 
verzoekt de nv « Cordeel » de prejudiciële vraag te herformuleren, door de aanvang ervan als volgt te wijzigen : 
« Schendt artikel 81, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, wanneer zij de inbreuken op de volgende artikelen strafbaar stelt […] ». Een dergelijke 
herformulering zou enkel een precisering van de gestelde vraag bevatten, zonder de inhoud ervan te wijzigen. 
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- B - 

 

 B.1.  Met de prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of 

de erin vermelde bepalingen van enkele uitvoeringsbesluiten strijdig zijn met de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, 

met artikel 7 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 15 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, meer bepaald doordat de 

bewoordingen van de aan het Hof voorgelegde bepalingen het de rechtzoekenden niet 

mogelijk zouden maken om, op het ogenblik dat zij een gedrag aannemen, te weten of dat 

gedrag al dan niet strafbaar is. 

 

 B.2.  Krachtens artikel 81, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk worden de werkgever, zijn lasthebbers of 

aangestelden die de bepalingen van de voormelde wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan 

hebben overtreden, gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een 

geldboete van 50 tot 1 000 euro of met één van die straffen alleen. 

 

 B.3.1.  Wanneer een uitvoeringsbesluit in samenhang met een wettelijke bepaling aan het 

Hof wordt voorgelegd, dient te worden bepaald aan welk van beide normen het in het geding 

zijnde grondwettigheidsbezwaar zou moeten worden toegeschreven. 

 

 B.3.2.  In het arrest nr. 164/2006 van 8 november 2006, waarnaar de nv « Cordeel » 

verwijst, stelde het Hof vast dat een koninklijk besluit weliswaar de voorwaarden van 

« economische zelfstandigheid » bepaalde, maar dat het de in het geding zijnde 

wetsbepalingen zelf waren die, door uitdrukkelijk te verwijzen naar die voorwaarden, het 

verschil in behandeling invoerden. 

 

 B.3.3.  Te dezen heeft de prejudiciële vraag in wezen betrekking op de bewoordingen van 

de bepalingen van enkele uitvoeringsbesluiten, die niet voldoende nauwkeurig zouden zijn 

om aan de vereisten van het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel te voldoen. 
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 Artikel 81, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk beperkt zich ertoe de overtreding van andere 

bepalingen strafbaar te stellen. De ongrondwettigheid die verband houdt met de onvoldoende 

nauwkeurige formulering van de strafbare gedragingen en het daaruit voortvloeiende verschil 

in behandeling ten opzichte van andere rechtzoekenden, kunnen derhalve niet aan artikel 81, 

1°, worden toegeschreven. Zij zouden enkel kunnen zijn vervat in de bepalingen waarvan dat 

artikel de overtreding strafbaar stelt. 

 

 De herformulering van de prejudiciële vraag die de nv « Cordeel » voorstelt en die de 

draagwijdte van de vraag niet wijzigt, zou tot precies dezelfde vaststelling leiden. 

 

 B.4.  Noch artikel 26, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 noch enige andere 

grondwettelijke of wettelijke bepaling verleent het Hof de bevoegdheid om bij wijze van 

prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de vraag of de bepalingen van een 

uitvoeringsbesluit in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid biedende 

bewoordingen bepalen welke feiten strafbaar worden gesteld. 

 

 B.5.  Met toepassing van artikel 159 van de Grondwet komt het de rechter toe de 

bepalingen van een uitvoeringsbesluit die niet in overeenstemming zouden zijn met de in de 

prejudiciële vraag vermelde grondwetsartikelen buiten toepassing te laten. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag behoort klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 stelt vast dat het Hof niet bevoegd is om te antwoorden op de prejudiciële vraag. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5042 

 
 

Arrest nr. 160/2010 
van 22 december 2010 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 26, eerste lid, en 49 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, 

A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 
 
 Bij arrest van 5 oktober 2010 in zake de nv « Vergo Technics » tegen de Belgische Staat, 
waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 oktober 2010, heeft het Hof 
van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vraag gesteld : 
 
 « Schenden de artikelen 26, eerste lid WIB92 en artikel 49 WIB92 de artikelen 10, 11 en 
172 van de Grondwet in de zin dat zij toelaten de betaling van excessieve beroepskosten, die 
winstverschuivingen beogen tussen binnenlandse vennootschappen, te sanctioneren waarbij 
artikel 26, eerste lid in fine WIB92 niet van toepassing zou zijn op de voordelen die een 
werkelijke uitgave meebrengen voor de verstrekker (bijv. het betalen van een te hoge prijs 
voor een levering of dienst, of het betalen van een vergoeding zonder enige tegenprestaties 
van de genieter), maar wel op de voordelen die slechts een minderopbrengst meebrengen voor 
de verstrekker (bijv. kwijtschelden van een vordering) waardoor slechts in het laatste geval 
aan dubbele belasting ontsnapt wordt en in het eerste geval niet ? (waardoor 
voordeelverstrekkende belastingplichtigen die excessieve beroepskosten aftrekken op een 
onverantwoorde manier anders worden behandeld dan voordeelverstrekkende 
belastingplichtigen die een minderopbrengst genereren) ». 
 
 
 Op 9 november 2010 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J.-P. Snappe, met 
toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 
gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen. 
 
 De nv « Vergo Technics » heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet met betrekking tot de rechtspleging en het 
gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 
  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 
 
 Het geschil heeft betrekking op bepaalde vergoedingen, ten belope van ongeveer 260 000 euro, die de 
nv « Vergo Technics » in het belastbare tijdperk verbonden aan de aanslagjaren 1996 en 1997 aan de nv « Vergo 
Data Systems » betaalde. Volgens de administratie, daarin gevolgd door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
en het Hof van Beroep te Gent, vormen die vergoedingen geen aftrekbare beroepskosten in de zin van artikel 49 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) omdat onvoldoende is bewezen dat zij 
betrekking hebben op werkelijke prestaties. 
 
 Volgens de nv « Vergo Technics » diende de administratie de verworpen uitgaven te beschouwen als 
goedgunstige voordelen, verstrekt aan een verbonden onderneming, zodat zij, met toepassing van artikel 26 van 
het WIB 1992, niet bij haar eigen belastbare winst hadden mogen worden gevoegd, maar wel bij de belastbare 
winst van de verkrijger van die voordelen, de nv « Vergo Data Systems ». 
 
 Volgens het Hof van Beroep te Gent beroept de nv « Vergo Technics » zich ten onrechte op een schending 
van artikel 26 van het WIB 1992 en op de voorrang die dat artikel zou hebben op artikel 49 van hetzelfde 
Wetboek. Beide bepalingen moeten immers autonoom worden toegepast, zo blijkt uit de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie. Alvorens uitspraak te doen, stelt het Hof van Beroep te Gent evenwel op verzoek van de 
nv « Vergo Technics » de reeds aangehaalde prejudiciële vraag. 
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  III.  In rechte 

 
- A - 

 
 In haar memorie met verantwoording, betoogt de nv « Vergo Technics », appellante voor de verwijzende 
rechter, dat de wetgever, toen hij in 1989 het eerste lid van artikel 26 van het WIB 1992 invoerde (destijds 
artikel 24, derde lid, van het WIB 1964), bewust opteerde voor het vermijden van dubbele belasting bij de 
fiscale behandeling van abnormale of goedgunstige voordelen. De wetgever wilde vermijden dat belastbare 
materie zou verdwijnen door winstverschuivingen, maar hij wilde eveneens voorkomen dat diezelfde materie 
twee keer zou worden belast. 
 
 Het Hof van Cassatie heeft evenwel beslist dat de artikelen 26 en 49 van het WIB 1992 onafhankelijk van 
elkaar moeten worden toegepast. Dat oordeel heeft tot gevolg dat soms dubbele belasting ontstaat en een 
ongelijke behandeling van voordeelverstrekkende ondernemingen. Voor die ongelijke behandeling wordt geen 
verantwoording gevonden bij de wetgever van 1989, om de eenvoudige reden dat die geen dubbele belasting 
- en dus ook geen ongelijke behandeling - heeft willen invoeren. Volgens de nv « Vergo Technics » kan een 
verantwoording die a posteriori door de betrokken overheid wordt aangereikt, in beginsel niet worden aanvaard. 
Het doel dient op zijn minst aanwezig te zijn geweest bij de wetgever en moet bovendien blijken uit de 
parlementaire voorbereiding. 
 
 De nv « Vergo Technics » benadrukt dat de bedoeling van de wetgever in 1989 (de verruiming van het 
toepassingsgebied van artikel 26, met eerbiediging van het verbod op dubbele belasting) essentieel verschilde 
van de bedoeling van de wetgever in 2007 (het bestrijden van mogelijk misbruik, zelfs indien dit soms dubbele 
belasting impliceert). De rechters-verslaggevers zouden in hun conclusies dan ook ten onrechte verwijzen naar 
het arrest nr. 151/2008, waarin de wetswijziging van 2007 aan de orde was. Daarenboven zou de verwijzing 
naar dat arrest ongepast zijn omdat daarin niet precies hetzelfde verschil in behandeling werd onderzocht. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  Artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

(WIB 1992), in de redactie zoals van toepassing op de aanslagjaren 1996 en 1997, bepaalt : 

 

 « Wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen 
verleent, worden die voordelen, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 54, bij haar 
eigen winst gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de 
belastbare inkomsten van de verkrijger ». 
 

 B.2.  Artikel 49 van het WIB 1992 bepaalt : 

 

 « Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare 
tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en 
waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, 
ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten 
bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. 
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 Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat 
tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden 
of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt ». 
 

 B.3.  Een voordeel is « abnormaal » wanneer het in strijd is met de normale gang van 

zaken, met de gevestigde gebruiken of met wat in soortgelijke gevallen gebruikelijk is. 

 

 Een voordeel is « goedgunstig » wanneer het wordt verleend zonder dat het de uitvoering 

van een verbintenis vormt of wanneer het zonder enige tegenprestatie wordt verleend. 

 

 De fiscale administratie dient het bewijs van het voordeel en van het abnormaal of 

goedgunstig karakter ervan te leveren. 

 

 B.4.  De abnormale of goedgunstige voordelen worden krachtens artikel 26, eerste lid, 

van het WIB 1992 bij de winst van de verstrekker gevoegd, tenzij die voordelen in 

aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger. Volgens 

de verwijzende rechter verhindert die bepaling niet de toepassing van artikel 49 van het 

WIB 1992, dat de voorwaarden verduidelijkt waaronder de kosten die de belastingplichtige in 

het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen, als beroepskosten aftrekbaar zijn. 

 

 Op grond van artikel 49 kunnen kosten slechts als beroepskosten worden afgetrokken, 

wanneer zij zijn gemaakt om inkomsten te verkrijgen of te behouden. Die bepaling, waarin de 

algemene aftrekbaarheidsvoorwaarden worden geformuleerd, laat in beginsel niet toe kosten 

af te trekken die niet aan werkelijke prestaties beantwoorden. 

 

 In geval van toepassing van artikel 26 wordt het recht op aftrekbaarheid door de 

bestreden maatregel niet afgeschaft, maar uitdrukkelijk aan de voorwaarden onderworpen 

waarin artikel 49 voorziet. Bijgevolg opteert de verwijzende rechter voor een autonome 

toepassing van beide bepalingen en verwerpt hij de zienswijze volgens welke de toepassing 

van artikel 26 op die van artikel 49 voorrang zou hebben. 

 

 Ook wanneer de abnormale of goedgunstige voordelen bij de belastbare winst van de 

verkrijger worden gevoegd, kunnen bijgevolg de overeenstemmende kosten die de verstrekker 

heeft gemaakt, worden verworpen als beroepskosten. 



 5

 

 B.5.  De prejudiciële vraag strekt ertoe van het Hof te vernemen of de voormelde 

bepalingen de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schenden doordat zij een verschil in 

behandeling doen ontstaan tussen twee categorieën van vennootschappen die een abnormaal 

of goedgunstig voordeel verstrekken, naargelang dat voordeel voor de verstrekker ervan een 

werkelijke uitgave (bijvoorbeeld in geval van het betalen van een te hoge prijs voor een 

levering of dienst of het betalen van een vergoeding zonder enige tegenprestatie) dan wel een 

loutere minderopbrengst (bijvoorbeeld in geval van het kwijtschelden van een vordering) 

betekent. Alleen in het eerste geval, zo betoogt de appellante voor de verwijzende rechter, zou 

het voordeel twee keer kunnen worden belast, namelijk bij de verstrekker van het voordeel en 

bij de begunstigde ervan. 

 

 B.6.  De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en 

niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel 

in fiscale aangelegenheden. Die bepalingen omvatten geen algemeen verbod op dubbele 

belasting. De wetgever beschikt ter zake over een ruime beoordelingsvrijheid. 
 

 B.7.  Artikel 81 van de programmawet van 27 april 2007 heeft in artikel 26, eerste lid, 

van het WIB 1992 de woorden « onder voorbehoud » vervangen door de woorden 

« onverminderd de toepassing van artikel 49 en onder voorbehoud ». 

 

 Krachtens artikel 82 van dezelfde programmawet is die wetswijziging van toepassing 

vanaf het aanslagjaar 2008. 

 

 Artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992 heeft aldus, vanaf het aanslagjaar 2008, 

uitdrukkelijk de draagwijdte die de verwijzende rechter aan dezelfde bepaling verleent voor 

de aanslagjaren 1996 en 1997. 

 

 B.8.  Met het arrest nr. 151/2008 van 6 november 2008 heeft het Hof twee beroepen tot 

vernietiging van de voormelde artikelen 81 en 82 verworpen. Met betrekking tot de 

aangevoerde schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, kwam het Hof in dat 

arrest tot de volgende slotsom : 
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 « B.10.4.  Weliswaar kan de bestreden maatregel ertoe leiden dat de aftrek van de 
verleende vergoedingen voor de verstrekker ervan wordt verworpen, ook wanneer het 
abnormale of goedgunstige voordelen betreft die ook bij de begunstigde worden belast. 
 
 Te dezen vermocht de wetgever van oordeel te zijn dat, gelet op de aard zelf van 
abnormale of goedgunstige voordelen, een risico bestaat op een oneigenlijk gebruik van de 
regeling die in artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992 is neergelegd. Nu de bestreden 
maatregel van dien aard kan zijn dat dit risico daardoor wordt voorkomen, is hij niet zonder 
redelijke verantwoording ». 
 

 B.9.  Reeds vóór het aanslagjaar 2008 konden de in het geding zijnde bepalingen, in de 

interpretatie die de verwijzende rechter in navolging van het Hof van Cassatie eraan geeft 

(Cass., 30 oktober 2008, F.07.0008.F), ertoe leiden dat de aftrek van de verleende 

vergoedingen voor de verstrekker ervan wordt verworpen, ook wanneer het abnormale of 

goedgunstige voordelen betreft die ook bij de begunstigde worden belast. Het thans in het 

geding zijnde verschil in behandeling dat daaruit voortvloeit, moet derhalve eveneens door de 

in B.8 in herinnering gebrachte doelstelling worden geacht te zijn verantwoord. 

 

 B.10.  In tegenstelling tot wat de appellante voor de verwijzende rechter in haar memorie 

met verantwoording betoogt, wordt aan de verantwoording van het in het geding zijnde 

verschil in behandeling geen afbreuk gedaan door het ontbreken, in de parlementaire 

voorbereiding van het oorspronkelijke artikel 26, eerste lid, van het WIB 1992, van enige 

verwijzing naar het risico van oneigenlijk gebruik van de in dat artikel vervatte regeling. Het 

Hof zou immers niet tot de schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie 

kunnen besluiten om de enkele reden dat uit de parlementaire voorbereiding niet de objectieve 

en redelijke verantwoording van een verschil in behandeling blijkt. De vaststelling dat een 

dergelijke verantwoording niet in de parlementaire voorbereiding is vermeld, sluit niet uit dat 

aan een maatregel een doelstelling van algemeen belang ten grondslag ligt die het eruit 

voortvloeiende verschil in behandeling in redelijkheid kan verantwoorden. 

 

 B.11.  De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 De artikelen 26, eerste lid, en 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

schenden de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting 

van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4769 

 
 

Arrest nr. 161/2010 
van 22 december 2010 

 
 
 
 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 12, § 1, eerste zin, van het decreet van de 

Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 betreffende de audiovisuele mediadiensten, zoals 

gewijzigd bij artikel 16 van het decreet van 5 februari 2009, ingesteld door de nv « INADI » en 

anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, 

L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, 

T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet 

van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter M. Melchior, bijgestaan 

door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter M. Melchior, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 september 2009 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 september 2009, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van artikel 12, § 1, eerste zin, van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 27 februari 2003 betreffende de audiovisuele mediadiensten, zoals gewijzigd 
bij artikel 16 van het decreet van 5 februari 2009 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 17 april 2003, tweede editie, en 18 maart 2009, tweede editie) door de nv « INADI », met 
maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Georginlaan 2, de nv « Cobelfra », met 
maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Georginlaan 2, en de nv « Nostalgie », met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hooikaai 55. 
 
 
 De Franse Gemeenschapsregering heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen 
hebben een memorie van antwoord ingediend en de Franse Gemeenschapsregering heeft ook 
een memorie van wederantwoord ingediend. 
 
 Bij beschikking van 29 april 2010 heeft het Hof : 
 
 -  beslist dat de zaak niet in gereedheid kon worden verklaard vooraleer het hierna 
weergegeven middel ambtshalve werd opgeworpen : 
 
 « Schendt artikel 12, § 1, eerste zin, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 
27 februari 2003 ‘ betreffende de audiovisuele mediadiensten ’, zoals gewijzigd bij artikel 16 van 
het decreet van 5 februari 2009, rekening houdend met de bevoegdheid van de federale Staat 
inzake de reglementering van de verkiezingsuitgaven, de bevoegdheidverdelende regels in 
zoverre het de uitgevers van audiovisuele diensten verbiedt enige commerciële communicatie 
van de politieke partijen te verspreiden, ook tijdens de periodes van verkiezingscampagne ? »; 
 
 -  de verzoekende partijen en de Franse Gemeenschapsregering, alsook, zo zij dat nuttig 
achten, de andere overheden bedoeld in artikel 76 van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 
1989, verzocht hun standpunt over dat middel kenbaar te maken in een memorie die uiterlijk op 
25 mei 2010 ter griffie dient te worden neergelegd en waarvan zij binnen dezelfde termijn een 
kopie aan de andere partijen toezenden. 
 
 De verzoekende partijen, de Franse Gemeenschapsregering en de Vlaamse Regering 
hebben memories ingediend. 
 
 Bij beschikking van 23 juni 2010 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag 
van de terechtzitting bepaald op 15 september 2010. 
 
 Bij beschikking van 14 juli 2010 heeft het Hof de zaak verdaagd naar de terechtzitting 
van 28 september 2010. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 28 september 2010 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende partijen; 
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 .  Mr. V. Chapoulaud loco Mr. C. Doutrelepont, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Franse Gemeenschapsregering; 
 
 .  Mr. B. Martel loco Mr. P. Van Orshoven, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Vlaamse Regering; 
 
 -  hebben voorzitter M. Melchior en rechter T. Merckx-Van Goey verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A – 

 
 Standpunt van de verzoekende partijen 
 
 A.1.  De verzoekende partijen zijn uitgevers van radio-omroepdiensten, erkend in de Franse Gemeenschap 
en onderworpen aan het decreet van 27 februari 2003 betreffende de audiovisuele mediadiensten. In die 
hoedanigheid hebben die partijen er belang bij de vernietiging van de bestreden bepaling te vorderen. Deze raakt 
immers de situatie van de radio-omroeporganismen ongunstig door hun te verbieden reclame voor politieke 
partijen of voor representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties uit te zenden. In hun memorie van 
antwoord onderstrepen de verzoekende partijen dat het door de bestreden bepaling vastgelegde verbod hun een 
reclameactiviteit ontneemt. 
 
 De verzoekende partijen moeten daarentegen niet doen blijken van een belang bij de middelen die zij 
aanvoeren. Dat belang bestaat sowieso omdat de adressaten van de bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting die te dezen is geschonden, zowel de verzoekende partijen zijn als de politieke partijen en de 
representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties. 
 
 Het is juist dat dit verbod niet nieuw is. Niettemin opent de recente wijziging van de in het geding zijnde 
bepaling een nieuwe termijn van zes maanden om een vernietigingsberoep in te stellen. 
 
 A.2.1.  Een eerste middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepaling, van artikel 19 van de 
Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, artikelen die de vrijheid van meningsuiting, zowel in haar dimensie van het vrij uiten van een mening, als 
in die, voor het publiek, van het ontvangen van een mening waarborgen. 
 
 A.2.2.  In hun memorie van antwoord onderstrepen de verzoekende partijen dat uit een gecombineerde 
lezing van de bestreden bepaling en van het eerste middel, zoals het in het verzoekschrift is verwoord, blijkt dat 
de adressaten van de vrijheid van meningsuiting de uitgevers van televisie- en radio-omroepdiensten zijn, alsook 
de politieke partijen en de representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties. 
 
 De bestreden bepaling beperkt immers in eerste instantie de vrijheid van meningsuiting van de uitgevers 
doordat het in het geding zijnde verbod ontegenzeglijk hun vrijheid beperkt om de partners te kiezen aan wie zij 
zendtijd kunnen toekennen. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens beschermt echter 
niet alleen de substantie van de geuite denkbeelden en inlichtingen, maar ook de wijze waarop zij worden geuit. 
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Bovendien kan een beperking van de keuze van het communicatiemedium een inmenging vormen in de vrijheid 
van meningsuiting van de persuitgever. 
 
 A.2.3.  In de Franse Gemeenschap is het verbod van commerciële communicatie voor politieke partijen of 
representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties absoluut en permanent. Hoewel zulk een inmenging 
wettelijk is vastgelegd, kunnen de doelstellingen ervan niet gemakkelijk worden bepaald. Bovendien kunnen zij 
niet a priori worden gelijkgesteld met de doelstellingen die limitatief zijn opgesomd in artikel 10.2, van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Ten slotte zou het gevolg van dat verbod, zelfs indien de 
doelstellingen van het betwiste verbod aannemelijk zouden zijn, onevenredig zijn gelet op het absolute en 
permanente karakter ervan en op het feit dat er administratieve sancties aan zijn gekoppeld. 
 
 In hun memorie van antwoord onderstrepen de verzoekende partijen dat de bestreden bepaling tot doel lijkt 
te hebben elke discriminatie tussen de verschillende politieke strekkingen te vermijden en de toegang van de 
burger tot evenwichtige politieke informatie te bevorderen. Het reclameverbod vergroot echter de kloof tussen de 
grote en de kleine partijen in termen van vertegenwoordiging en toegang tot zendtijd. Dat verbod leidt aldus tot 
een resultaat dat ingaat tegen het streefdoel. Bovendien bevordert de bestreden bepaling niet de toegang van de 
burger tot evenwichtige informatie, maar vermindert zij de verscheidenheid van het politieke discours. De vrees 
dat het stemgedrag van de burger zou worden beïnvloed door het simplisme van de reclameboodschappen, is ten 
slotte karikaturaal. 
 
 Daarbij komt nog dat het in de bestreden bepaling vervatte reclameverbod niet vereist is door een 
dwingende sociale noodwendigheid. Zo is in de eerste plaats het feit dat het verbod slechts voor bepaalde media 
geldt, een bewijs dat het niet uit zulk een dwingende noodwendigheid voortvloeit. Het loutere feit dat de 
audiovisuele media een grotere impact hebben dan de andere media, kan niet volstaan om dat verschil te 
verantwoorden. Men had andere maatregelen, die minder afbreuk doen aan de vrijheid van meningsuiting, 
kunnen nemen, zoals de pistes aantonen die zijn vermeld in de aanbeveling van 7 november 2007 van de Raad 
van Europa. 
 
 Overigens lijken de voordelen die uit de bestreden bepaling voortvloeien, niet groter dan het nadeel dat zij 
veroorzaakt. In werkelijkheid zijn die voordelen zelfs onbestaande, gelet op het feit dat de bestreden bepaling 
niet pertinent is ten opzichte van de doelstellingen die zij nastreeft. Omgekeerd is de aantasting van de vrijheid 
van meningsuiting van de uitgevers van televisie en radio-omroepdiensten maximaal. 
 
 A.2.4.  De verzoekende partijen benadrukken nog dat, in een arrest van 11 november 2008 - TV Vest As en 
anderen t. Noorwegen -, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat een met de 
bestreden bepaling vergelijkbare wetgeving onevenredige gevolgen had. Dat arrest kan des te meer voor de 
bestreden bepaling worden overgenomen omdat de Noorse wetgeving enkel betrekking had op televisie, terwijl 
de wetgeving van de Franse Gemeenschap zowel op radio als op televisie van toepassing is. 
 
 De omstandigheid dat in de Franse Gemeenschap andere communicatiemogelijkheden worden geboden aan 
de politieke partijen en de representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties, heeft in dat verband geen 
invloed. De Noorse wetgeving bevatte immers eveneens een verplichting tot een objectieve en evenwichtige 
behandeling van informatie. 
 
 Overigens is de enige echt relevante bepaling in de wetgeving van de Franse Gemeenschap die houdende 
organisatie, in de verkiezingsperiode, van debatten en verkiezingstribunes, ten laste van de RTBF. Het is echter 
een vaststaand feit dat de criteria van toegang tot zendtijd voor de verkiezingstribunes en -debatten die toegang 
beperken tot bepaalde politieke partijen. Dat geldt a fortiori buiten de verkiezingsperiodes. Het belang van 
reclamecommunicatie op radio of televisie van politieke partijen of van representatieve werknemers- of 
werkgeversorganisaties is dus niet te verwaarlozen, wat de effectieve uitoefening van hun vrijheid van 
meningsuiting betreft. 
 
 A.3.1.  Een tweede middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepaling, van de artikelen 10, 11 
en 19 van de Grondwet, eventueel in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 14 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens. 
 
 A.3.2.  Niets verantwoordt dat het medium radio zich moet houden aan een absoluut en permanent verbod 
om commerciële communicatie voor politieke partijen of representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties 
uit te zenden, terwijl andere media, en meer bepaald de geschreven pers, op dat gebied een totale vrijheid 
hebben. 
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 Het is juist dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat reclame op radio en op televisie verschillend was van 
reclame in de geschreven media. Die beoordeling wordt echter niet door de verzoekende partijen gedeeld. De 
geschreven pers is eveneens een betaald reclameplatform en de reclame die erin verschijnt, is evenzeer vluchtig. 
 
 A.4.1.  Verzocht om zich uit te spreken over het ambtshalve opgeworpen middel, doen de verzoekende 
partijen gelden dat de federale wetgever de politieke partijen heeft verboden om commerciële 
reclameboodschappen op radio en televisie uit te zenden tijdens de periodes van verkiezingscampagne.  
 
 De bevoegdheid van de federale Staat inzake reglementering van de verkiezingsuitgaven heeft per definitie 
betrekking op de periode van verkiezingscampagne, zijnde de periode die drie maanden vóór de 
verkiezingsdatum begint te lopen. De bestreden bepaling legt op haar beurt aan de uitgevers van audiovisuele 
mediadiensten het verbod op van elke vorm van commerciële communicatie die politieke partijen of 
representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties als doel heeft, zonder beperking in de tijd. 
 
 Het eventuele bevoegdheidsconflict heeft bijgevolg geen betrekking op de bevoegdheid van de Franse 
Gemeenschap om audiovisuele reclame voor politieke partijen buiten de periodes van verkiezingcampagne te 
verbieden. 
 
 A.4.2.  Met voorbehoud van de federale bevoegdheid inzake het uitzenden van mededelingen van de 
federale Regering, heeft de bijzondere wetgever de aangelegenheid van de radio-omroep en de televisie integraal 
aan de gemeenschappen overgedragen, wat de bevoegdheid omvat om handelsreclame te reglementeren. De 
bevoegdheid van de Staat inzake verkiezingsuitgaven behoort op haar beurt tot diens residuaire bevoegdheden. 
 
 De bevoegdheden die aan de gemeenschappen zijn toegewezen, dienen ruim te worden geïnterpreteerd, 
zoals de rechtspraak van het Hof benadrukt. Er dient op te worden gewezen dat de bijzondere wetgever de 
toewijzing van de in het geding zijnde gemeenschapsbevoegdheid niet heeft gekoppeld aan een voorbehoud op 
grond waarvan de federale Staat handelsreclame voor politieke partijen in de verkiezingsperiode kan 
reglementeren. Hij heeft daarentegen de uitzondering die tot in 1988 ten gunste van de federale bevoegdheid 
bestond inzake handelsreclame, uitdrukkelijk opgeheven. 
 
 De residuaire bevoegdheid van de federale Staat inzake verkiezingsuitgaven laat die laatste bijgevolg geen 
enkele ruimte om handelsreclame voor politieke partijen in de verkiezingsperiode te reglementeren. De 
bevoegdheid om wetgevend op te treden inzake handelsreclame, van welke aard ook en ongeacht het tijdstip 
waarop de reclame wordt uitgezonden, is immers uitdrukkelijk aan de gemeenschappen toegewezen, zonder enig 
voorbehoud. De federale Staat heeft dus zijn bevoegdheid overschreden toen hij na de bijzondere wet van 
8 augustus 1980, zoals gewijzigd in 1988, een wetgeving aannam die politieke partijen verbiedt een beroep te 
doen op audiovisuele handelsreclame tijdens de verkiezingscampagne. 
 
 
 Standpunt van de Franse Gemeenschapsregering 
 
 A.5.  De Franse Gemeenschapsregering betwist in de eerste plaats de ontvankelijkheid van het 
vernietigingsberoep. De verzoekende partijen beogen immers in werkelijkheid, via dat beroep, hun commerciële 
inkomsten te verhogen. Niettemin brengen zij het juridische debat niet op het terrein van de vrijheid van handel 
en nijverheid, maar enkel op dat van de vrijheid van meningsuiting. Uit het dossier blijkt echter niet dat zij door 
een zogenoemde aantasting van hun vrijheid van meningsuiting zouden worden geraakt. Zij hebben dus geen 
belang om in rechte te treden. 
 
 A.6.1.  Wat het eerste middel betreft, onderstreept de Franse Gemeenschapsregering dat in het 
verzoekschrift niet de adressaten worden aangegeven van de bescherming van de vrijheid van meningsuiting die 
te dezen zogenaamd is geschonden. Die ambiguïteit houdt een schending in van de rechten van de verdediging, 
die het middel onontvankelijk moet maken.  
 
 Pas in hun memorie van antwoord geven de verzoekende partijen aan dat zij de uitgevers van televisie- en 
radio-omroepdiensten, alsook de politieke partijen en de representatieve werknemers- en 
werkgeversorganisaties, beschouwen als adressaten van de bescherming van de zogenaamd geschonden vrijheid 
van meningsuiting. Bij lezing van het verzoekschrift kunnen echter alleen de radio-omroepdiensten als dusdanig 
worden beschouwd. Daaruit volgt dat dit middel in elk geval nieuw is en bijgevolg onontvankelijk moet worden 
verklaard. 
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 A.6.2.  In de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling wordt het in het geding zijnde verbod 
verantwoord door de bekommernis om elke discriminatie tussen politieke strekkingen te vermijden en de 
toegang van de burger tot evenwichtige politieke informatie te bevorderen, wat een van de doelstellingen is die 
zijn vermeld in artikel 10.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, namelijk de bescherming 
van de rechten van anderen. Dat verbod is coherent met de onafhankelijkheidsplicht die geldt voor alle uitgevers 
van audiovisuele mediadiensten, ten aanzien van eender welke regering, politieke partij of representatieve 
werkgevers- of werknemersorganisatie. 
 
 De verzoekende partijen nemen in casu ten onrechte de lering over van het arrest TV Vest en anderen 
t. Noorwegen, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In dat arrest heeft het Europees Hof 
Noorwegen immers niet in abstracto veroordeeld wegens het enkele feit dat zijn wetgeving reclame voor 
politieke partijen verbood. Het heeft de specifieke omstandigheden van de zaak in aanmerking genomen. Van de 
Staten die partij zijn bij het Verdrag, is Noorwegen namelijk een van de enige die niet alleen politieke reclame 
op televisie verbiedt, maar die overigens niet over een specifieke wetgeving beschikt aan de hand waarvan de 
uitzending van programma’s van politieke partijen kan worden gereguleerd. Het is het algemene gebrek aan 
toegang van een kleine Noorse partij tot de traditionele televisiemedia dat heeft geleid tot de veroordeling van 
Noorwegen. 
 
 In de Franse Gemeenschap wordt de vrijheid van meningsuiting van de politieke partijen en van de 
representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties echter niet alleen afgemeten aan de bestreden bepaling. 
De RTBF moet immers de principes in acht nemen die eigen zijn aan de haar toevertrouwde opdracht van 
openbare dienst, en moet erop toezien dat de verscheidenheid van de programma’s wordt gewaarborgd en dat de 
verschillende maatschappelijke tendenzen zonder discriminatie en objectief worden weerspiegeld. In 
verkiezingsperiodes dient zij bovendien verkiezingstribunes te organiseren. Wat de privé-uitgevers van televisie 
en radio betreft, heeft de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector eraan herinnerd dat de informatieve 
uitzendingen betreffende de verkiezingscampagne tot de informatieopdracht behoorden en dus aan de 
objectiviteitsplicht waren onderworpen. Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de politieke 
formaties daarenboven, zonder enige discriminatie, aan een verkiezingsdebat moeten kunnen deelnemen. 
 
 A.7.1.  Wat het tweede middel betreft, stelt de Franse Gemeenschapsregering vast dat de verzoekende 
partijen hun middel niet hebben uiteengezet in hun verzoekschrift, met schending van artikel 6 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. 
 
 Bovendien moet het verzoekschrift de grondwettelijke regels aangeven die door de bestreden bepalingen 
zouden zijn geschonden. Het werkelijke onderwerp van het verzoekschrift heeft echter betrekking op de 
zogenaamde schending van de vrijheid van handel. Het is duidelijk dat, indien de bestreden bepaling afbreuk zou 
doen aan de vrijheid van meningsuiting, het zou gaan om die van de politieke organisatie en van de 
representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties. De media blijven vrij om zich over eender welk 
argument betreffende die organisaties uit te drukken. 
 
 Om die twee redenen is het tweede middel dan ook onontvankelijk. 
 
 A.7.2.  In ondergeschikte orde dient te worden vastgesteld dat de discriminatie waarover de verzoekende 
partijen zich beklagen, niet zijn oorsprong vindt in op de bestreden bepaling, maar in artikel 4, 6°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, krachtens hetwelk de gemeenschappen 
slechts bevoegd zijn voor de radio-omroep en de televisie, met uitzondering van het uitzenden van mededelingen 
van de federale Regering. Het feit dat de andere media niet aan de bestreden bepaling zijn onderworpen, kan dan 
ook geen discriminatie inhouden.  
 
 In uiterst ondergeschikte orde, indien men ervan zou uitgaan dat het medium radio en de andere media zich 
in een vergelijkbare situatie bevinden, zou het in geen geval onredelijk zijn om voor elk van die media een 
gedifferentieerde behandeling voor te behouden, op grond van de aard ervan. De impact van de audiovisuele 
media verantwoordt een verscherpte aandacht ervoor vanwege de wetgevers. 
 
 A.8.1.  Verzocht om zich uit te spreken over het ambtshalve opgeworpen middel, onderstreept de Franse 
Gemeenschapsregering dat de bevoegdheid van de federale overheid inzake reglementering van de 
verkiezingsuitgaven niet de uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheid inzake radio-omroep en televisie, in 
het bijzonder inzake commerciële communicatie, mag belemmeren. 
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 De federale en de gemeenschapswetgeving streven op dat gebied immers verschillende doelstellingen na. 
De federale wetgeving heeft meer bepaald tot doel buitensporige verkiezingscampagnes te vermijden. De 
bestreden gemeenschapswetgeving strekt op haar beurt ertoe de onafhankelijkheid van de uitgevers van 
audiovisuele mediadiensten, alsook pluralisme in de verschillende media te waarborgen. 
 
 De wetgevingsinitiatieven die op federaal en gemeenschapsniveau worden genomen, bestaan op 
harmonieuze wijze naast elkaar. De bestreden bepaling schendt dus niet de bevoegdheidverdelende regels in 
zoverre zij geen weerslag heeft op de respectieve bevoegdheden van de federale overheid en van de 
gemeenschappen. 
 
 A.8.2.  De federale bevoegdheid inzake reglementering van de verkiezingsuitgaven mag niet zo ruim 
worden geïnterpreteerd dat de bevoegdheid van de gemeenschappen inzake radio-omroep en televisie zou 
worden uitgehold. Bovendien volstaat het niet in de wet van 4 juli 1989 een verbod op te nemen - bestemd voor 
de politieke partijen, de kandidaten of derden - om in de verkiezingsperiode commerciële reclamespots aan te 
wenden, om te besluiten dat de aangelegenheid van handelsreclame voor politieke partijen via de radio-omroep 
tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort. 
 
 A.8.3.  Elke andere interpretatie zou het beginsel van loyauteit bij de samenwerking en de uitoefening van 
de institutionele bevoegdheden, de inachtneming van de autonomie van elke entiteit en het beginsel van niet-
inmenging schenden. Zij zou bovendien de bevoegdheidverdelende regels schenden.  
 
 Uit artikel 127 van de Grondwet en artikel 44 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 blijkt immers dat 
de gemeenschappen, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, de volheid van bevoegdheid hebben om 
de aangelegenheid van de radio-omroep en de televisie te regelen, behoudens de uitdrukkelijk vermelde 
uitzonderingen. 
 
 
 Standpunt van de Vlaamse Regering 
 
 A.9.1.  Verzocht om zich uit te spreken over het ambtshalve opgeworpen middel, herinnert de Vlaamse 
Regering eraan dat, volgens de rechtspraak van het Hof, de gemeenschapsbevoegdheden ruim moeten worden 
geïnterpreteerd. Die regel geldt ook voor de bevoegdheden inzake radio-omroep en televisie. Vanuit hetzelfde 
perspectief vormt de reglementering van het programmeren van uitzendingen en van reclame, met inbegrip van 
commerciële communicatie, een element van de gemeenschapsbevoegdheid. De omstandigheid dat commerciële 
communicatie betrekking heeft op politieke partijen, wijzigt in geen enkel opzicht de gemeenschapsbevoegdheid 
in dat verband. 
 
 A.9.2.  Het is juist dat men uit de rechtspraak van het Hof lijkt te kunnen afleiden dat de bevoegdheid 
inzake reclame voor bepaalde producten en diensten niet mag worden uitgeoefend om politieke keuzen vast te 
leggen ten opzichte van aangelegenheden die aan de federale wetgever zijn voorbehouden. Politieke partijen zijn 
evenwel geen producten of diensten, noch a fortiori producten of diensten die onder de bevoegdheid van de 
federale overheid vallen. Die laatste is immers als zodanig niet bevoegd om de rechten en plichten van de 
politieke partijen te bepalen. 
 
 De omstandigheid dat politieke partijen deelnemen aan de verkiezingen en in dat kader overgaan tot 
verkiezingsuitgaven, maakt de federale wetgever evenmin bevoegd. Het is immers twijfelachtig dat de 
commerciële communicatie van politieke partijen tijdens de campagne kan worden beschouwd als een aspect 
van de voorbereiding, door de overheid, van die verkiezingen. Zij is evenmin vervat in de aangelegenheid van de 
verkiezingsuitgaven vermits de reglementering van die commerciële communicatie niet kan worden vergeleken 
met de reglementering van de verkiezingsuitgaven die zij impliceert. 
 
 A.9.3.  Bovendien, en in elk geval, is de federale wetgever niet bevoegd om alle verkiezingen en alle 
verkiezingsuitgaven te regelen. 
 
 Krachtens artikel 31, § 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wordt 
de controle van de verkiezingsuitgaven die verband houden met de deelparlementen, aan die parlementen 
toevertrouwd. Daaruit volgt dat, zelfs indien zou worden aangenomen dat de commerciële communicatie van 
politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne tot de aangelegenheid van de verkiezingsuitgaven behoort, 
alleen de betrokken deelentiteiten over die bevoegdheid zouden beschikken voor de deelverkiezingen. 
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 Bovendien bepaalt artikel 6, § 1, VIII, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 dat de gewesten 
bevoegd zijn voor de organisatie van de lokale verkiezingen, met inbegrip van de controle van de 
verkiezingsuitgaven. 
 
 De federale wetgever is bijgevolg hoogstens bevoegd om de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven met betrekking tot de federale en de Europese verkiezingen te regelen. 
 
 A.9.4.  In ondergeschikte orde steunt de Vlaamse Regering nog op het beginsel van evenredigheid bij de 
uitoefening van de bevoegdheden. Zelfs indien hij ter zake bevoegd zou zijn, zou de federale wetgever die 
bevoegdheid niet op zodanige wijze mogen uitoefenen dat hij de uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheid 
inzake radio-omroep en televisie onmogelijk of overdreven moeilijk zou maken. 
 
 A.9.5.  In nog meer ondergeschikte orde stelt de Vlaamse Regering vast dat de bestreden bepaling perfect 
verenigbaar is met de federale wetgeving inzake verkiezingsuitgaven. 
 

 

- B – 

 

 B.1.1.  Vóór de wijziging ervan, bij het decreet van 5 februari 2009, bepaalde artikel 12, 

§ 1, eerste zin, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 betreffende 

de radio-omroep : 

 

 « Reclamecommunicatie mag noch de politieke partijen noch de representatieve 
werkgevers- of werknemersorganisaties als doel hebben ». 
 

 Die bepaling verving artikel 27bis, § 1, eerste zin, van het decreet van de Franse 

Gemeenschap van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector, zoals het was ingevoegd bij 

artikel 30 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 « tot wijziging van de 

wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie en teledistributienetten en betreffende 

de handelspubliciteit op radio en televisie, van het decreet van 12 december 1977 houdende 

het statuut van de ‘ Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) ’ en van het 

decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector ». 

 

 De eerste zin van dat artikel 27bis, § 1, bepaalde : 

 

 « De reclame mag noch de politieke partijen, noch de beroepsorganisaties als voorwerp 
hebben ». 
 

 B.1.2.  Het decreet van 5 februari 2009 « tot wijziging van het decreet van 27 februari 

2003 betreffende de radio-omroep en van het decreet van 9 januari 2003 betreffende de 

doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de 
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maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder 

de Franse Gemeenschap ressorteren » wijzigt het opschrift van het decreet van 27 februari 

2003. Dat decreet heeft voortaan als opschrift het « decreet betreffende de audiovisuele 

mediadiensten ». 

 

 Artikel 16 van het voormelde decreet van 5 februari 2009 vervangt, in artikel 12 van het 

decreet van 27 februari 2003, het woord « reclamecommunicatie » door het woord 

« commerciële communicatie ». Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet 

blijkt dat « men het begrip ‘ commerciële communicatie ’ verkiest boven het begrip 

‘ reclamecommunicatie ’ omdat dit begrip niet alleen reclame beoogt, maar eveneens 

telewinkelen, sponsoring, zelfpromotie, enz. » (Parl. St., Parlement van de Franse 

Gemeenschap, 2008-2009, nr. 634/1, p. 8). 

 

 Overigens moet volgens artikel 1, 7°, van het decreet van 27 februari 2003, zoals 

ingevoegd bij het decreet van 5 februari 2009, onder commerciële communicatie worden 

verstaan :  

 

 « elke boodschapsvorm opgenomen in een audiovisuele mediadienst, welke dient om 
rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke of 
rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Die boodschappen worden 
opgenomen in een audiovisuele mediadienst, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of 
ten behoeve van zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer 
interactieve commerciële communicatie, commerciële communicatie door middel van een 
splitscreen, reclame, virtuele reclame, sponsoring, telewinkelen, zelfpromotie en 
productplaatsing ». 
 

 B.1.3.  Artikel 12, § 1, eerste zin, bepaalt voortaan : 

 

 « Commerciële communicatie mag noch de politieke partijen noch de representatieve 
werkgevers- of werknemersorganisaties als doel hebben ». 
 

 Dit is de bestreden bepaling. 

 

 B.1.4.  Bij een besluit van 26 maart 2009 is de Franse Gemeenschapsregering overgegaan 

tot de coördinatie van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, zoals het 

werd « gewijzigd bij de decreten van 22 december 2005, 2 juli 2007, 19 juli 2007, 7 december 

2007, 29 februari 2008, 5 juni 2008, 18 juli 2008, 12 december 2008, 5 februari 2009, bij het 
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arrest nr. 163/2006 van het Arbitragehof van 8 november 2006 en bij besluit van de Regering 

van 19 januari 2007 ». Dat besluit werd bekrachtigd bij een decreet van de Franse 

Gemeenschap van 30 april 2009. 

 

 Artikel 12, § 1, eerste zin, van het decreet van de Franse Gemeenschap betreffende de 

audiovisuele mediadiensten, dat op 26 maart 2009 werd gecoördineerd, komt overeen met het 

voormelde artikel 12, § 1, eerste zin, van het voormelde decreet van 27 februari 2003. 

 

 

 Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 

 

 B.2.  De Franse Gemeenschapsregering betwist het belang om in rechte te treden van de 

verzoekende partijen die, als uitgevers van radio-omroepdiensten, niet de rechtstreekse 

adressaten zouden zijn van het decreet, dat uitsluitend de politieke partijen en de 

representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties zou beogen. 

 

 B.3.  De bestreden bepaling kan de situatie van de verzoekende partijen rechtstreeks en 

ongunstig beïnvloeden door hun een reclameactiviteit te ontzeggen die andere media niet 

wordt ontzegd door het bestreden decreet. 

 

 De exceptie wordt verworpen. 

 

 

 Ten gronde 

 

 Wat het eerste middel betreft 

 

 B.4.  Een eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 19 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang gelezen met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens, doordat de bestreden bepaling op onverantwoorde wijze de vrijheid van 

meningsuiting zou aantasten. 

 

 B.5.  Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Grondwettelijk Hof, moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven 
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welke van de regels waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook 

welke de bepalingen zijn die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die 

regels door de bedoelde bepalingen zouden zijn geschonden. 

 

 In tegenstelling tot hetgeen de Franse Gemeenschapsregering beweert, bevat het 

verzoekschrift tot vernietiging een duidelijke uiteenzetting van de manier waarop, volgens de 

verzoekende partijen, de vrijheid van meningsuiting, begrepen zowel in haar actieve als 

passieve dimensie, door de bestreden bepaling wordt geschonden. 

 

 B.6.1.  Artikel 12, § 1, van het decreet van 27 februari 2003 maakt deel uit van de 

regeling van de programma’s die worden uitgezonden door elke audiovisuele mediadienst die 

door de RTBF wordt uitgegeven en elke audiovisuele mediadienst van een dienstenuitgever 

die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap ressorteert (artikel 8 van het decreet 

van 27 februari 2003).  

 

 B.6.2.  Het verbod, voor de uitgevers van mediadiensten, om reclame voor politieke 

partijen uit te zenden, werd als volgt verantwoord in de parlementaire voorbereiding van het 

voormelde decreet van 19 juli 1991 : 

 

 « Paragraaf 1 verbiedt reclame voor politieke partijen. De Europese richtlijn en onze 
reglementering bevatten op dat vlak geen specifiek verbod. Niettemin beoogt de wet van 
6 februari 1987 het verbod voor handelsreclame, om politieke, religieuze, syndicale, 
ideologische of filosofische strekkingen voor te stellen. Reclame die duidelijk van een 
politieke partij uitgaat, valt bijgevolg niet noodzakelijk onder die omschrijving. 
 
 Teneinde elke discriminatie tussen politieke strekkingen te vermijden en om de toegang 
van de burger tot evenwichtige politieke informatie te bevorderen, wordt dan ook voorgesteld 
om reclame voor politieke partijen te verbieden, maar overwegende dat het organiseren van 
politieke informatie door middel van zendtijd die op evenwichtige wijze wordt toegekend, 
naar aanleiding van de verkiezingscampagnes, niet onder dat verbod valt » (Parl. St., 
Parlement van de Franse Gemeenschap, 1990-1991, nr. 196/1, p. 8). 
 

 B.7.  Die wil om, enerzijds, een niet-discriminerende behandeling tussen de politieke 

strekkingen en, anderzijds, de toegang van de burger tot evenwichtige politieke informatie te 

waarborgen, vormt een legitieme doelstelling die een inmenging kan verantwoorden in de 

vrijheid van meningsuiting die is gewaarborgd in artikel 19 van de Grondwet en in artikel 10 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EHRM, 28 juni 2001, VgT Verein 

gegen Tierfabriken t. Zwitserland, § 62; EHRM, 11 december 2008, TV Vest AS & Rogaland 
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Pensjonistparti t. Noorwegen, § 70). Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor het verbod om 

reclame uit te zenden voor de representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties. 

 

 B.8.  Het Hof moet niettemin nagaan of de bestreden bepaling redelijk verantwoord is ten 

opzichte van dat doel.  

 

 In dat opzicht beschikt de wetgever, in principe, over een beperkte beoordelingsmarge 

wanneer hij de vrijheid belemmert om meningen uit te drukken die, zoals die van de 

werkgevers- of werknemersorganisaties, behoren bij een debat dat betrekking heeft op het 

algemeen belang, zelfs wanneer zij in de vorm van reclame worden geuit (zie, mutatis 

mutandis, EHRM, 28 juni 2001, voormeld, §§ 70-71). Er dient eveneens een strikte 

evenredigheidstoetsing te worden toegepast wanneer de wetgever het gebruik van 

reclamemiddelen door politieke partijen wil beperken (EHRM, 11 december 2008, voormeld, 

§ 64). 

 

 B.9.1.  Artikel 3, derde lid, van het decreet van 14 juli 1997 « houdende het statuut van de 

‘ Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) ’ » bepaalt : 

 

 « Het bedrijf zorgt, bij het vaststellen van zijn programma-aanbod, ervoor dat de kwaliteit 
en de diversiteit van de aangeboden uitzendingen het bijeenbrengen van het ruimste publiek 
mogelijk maken, dat ze tot de maatschappelijke cohesie bijdragen, met inachtneming van de 
verwachtingen van socio-culturele minderheden, en dat de verschillende 
levensbeschouwelijke strekkingen van de maatschappij vertegenwoordigd worden, zonder 
discriminatie tussen mensen, inzonderheid wegens hun cultuur, ras, geslacht, ideologie, 
levensovertuiging of godsdienst, en zonder sociale segregatie. Deze uitzendingen strekken 
ertoe een debat te veroorzaken en de democratische inzet van de samenleving duidelijk te 
maken, bij te dragen tot het verstevigen van de maatschappelijke waarden, inzonderheid door 
een ethiek waaraan de eerbied voor de mens en de burger ten grondslag ligt, de integratie en 
de opvang van bevolkingsgroepen van vreemde afkomst die in de Franse Gemeenschap leven, 
te bevorderen ». 
 

 Bij artikel 68 van het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de 

audiovisuele mediadiensten wordt aan de lokale televisiezenders eenzelfde verplichting 

opgelegd. 

 

 B.9.2.  Krachtens artikel 3, zevende lid, van hetzelfde decreet, sluit de RTBF met de 

Franse Gemeenschap een beheerscontract om de nadere regels voor de uitvoering van zijn 

opdracht van openbare dienst vast te stellen. 
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 Het derde « beheerscontract van de ‘ Radio-Télévision belge de la Communauté 

française ’ voor de jaren 2007 tot en met 2011 », dat op 13 oktober 2006 werd gesloten, bevat 

verschillende bepalingen betreffende de verspreiding van de meningen van de politieke 

partijen en van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. 

 

 Artikel 7 van het genoemde contract bepaalt : 

 

 « 7.1.  De RTBF verbindt zich op algemene wijze ertoe geen programma’s en 
audiovisuele inhouden te producen, te coproducen, te verwerven, te programmeren en uit te 
zenden : 
 
 a)  die strijdig zouden zijn met de wetten of met het algemeen belang, wat geenszins 
afbreuk doet aan de mogelijkheid waarover zij beschikt om in haar programma’s en 
audiovisuele inhouden het initiatief te nemen tot een debat, en de democratische inzet van de 
samenleving duidelijk te maken; 
 
 b)  die afbreuk zouden doen aan de inachtneming van de menselijke waardigheid, waarbij 
de RTBF zich in staat acht om bij te dragen tot het verstevigen van de maatschappelijke en 
burgerlijke waarden; 
 
 c)  die een aanzet zouden bevatten tot geweld, haat of vormen van discriminatie of 
segregatie, meer bepaald op grond van geslacht, seksuele geaardheid, zogenaamd ras, 
huidskleur, taal, etnische of nationale afstamming, sociale afkomst, politieke overtuiging of 
enige andere overtuiging, geloof of levensbeschouwing, een handicap, leeftijd, vermogen, 
geboorte, waarbij de RTBF zich in staat acht bij te dragen tot sociale samenhang, meer 
bepaald ten aanzien van de sociale minderheden, alsook tot de opvang en de harmonieuze 
integratie van de verschillende bevolkingsgroepen van de Franse Gemeenschap; 
 
 d)  die ertoe zouden strekken de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het 
Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd of elke andere vorm van genocide, te 
ontkennen, te minimaliseren, te rechtvaardigen of goed te keuren; 
 
 e)  die een levensbeschouwelijke strekking, geloof of denkbeeld zouden bevorderen die 
een bedreiging vormen voor de fundamentele vrijheden die gewaarborgd zijn bij de Grondwet 
of bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, of die ertoe strekken het publiek te 
misleiden; 
 
 f)  die de lichamelijke, mentale of morele ontplooiing van minderjarigen zouden kunnen 
schaden ». 
 

 Artikel 22 van hetzelfde contract bepaalt : 

 

 « 22.1.  De RTBF programmeert radio- en televisieprogramma’s en zendt ze regelmatig 
uit, op terugkerende tijdstippen waarover zijn raad van bestuur beslist, en biedt, in de mate 
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van het mogelijke en op verzoek, audiovisuele inhouden aan om meer bepaald bij te dragen 
tot opleiding, opvoeding, informatie van de consument, het sensibiliseren voor het leefmilieu 
en leefklimaat, gezondheidsopvoeding en het vulgariseren van wetenschappelijke kennis, het 
begrijpen van het maatschappelijke, politieke en economische leven, het informeren en 
aansporen van jongeren, ouderschap, opvoedkundige kwesties, mediaopvoeding en opvoeding 
tot burgerschap. 
 
 22.2.  Op het gebied van permanente vorming ziet de RTBF erop toe dat hij, in zijn 
programma’s en audiovisuele inhouden, en meer bepaald in zijn magazines en documentaires, 
op transversale wijze behandelt : 
 
 a)  de kwesties die betrekking hebben op het overbrengen van de democratische inzet, om 
deze voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken, en meer bepaald de kwesties 
die te maken hebben met het verstevigen van de sociale samenhang, individuele en collectieve 
responsabilisering, de rol van relaties binnen het gezin en tussen generaties, het belang van 
sociaal bewust engagement en van jongeren, in het bijzonder in de Franse Gemeenschap, 
 
 […] ». 
 

 B.9.3.  Artikel 36, § 1, van het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet van de Franse 

Gemeenschap « betreffende de audiovisuele mediadiensten » bepaalt : 

 

 « De dienstenuitgever waarvan de audiovisuele mediadienst verdeeld wordt via een 
platform voor gesloten verdeling, moet : 
 
 […] 
 
 3°  als hij informatie uitzendt, een huishoudelijk reglement opstellen betreffende de 
objectiviteit bij de verwerking van informatie en zich ertoe verbinden het na te leven; 
 
 […] 
 
 5°  onafhankelijk zijn van elke regering, elke politieke partij of representatieve 
werkgevers- of werknemersorganisatie ». 
 

 Artikel 67, § 1, van hetzelfde decreet bepaalt : 

 

 « Om de vergunning te verkrijgen en om zijn vergunning te behouden, moet elke lokale 
televisiezender voldoen aan de volgende voorwaarden : 
 
 […] 
 
 8°  verantwoordelijk zijn voor zijn programmatie en de editoriale lijn van de informatie 
leiden in een geest van objectiviteit, zonder voorafgaande censuur of enige inmenging van een 
publieke of private overheid; 
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 9°  bij de verwerking van de informatie, zorgen voor een evenwicht tussen de 
verschillende in het zendgebied voorkomende ideologische tendensen die de democratische 
beginselen in acht nemen; 
 
 10°  in zijn programmatie, zorgen voor zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de 
regeringen, de gemeentelijke en provinciale overheden, de publieke en intercommunale 
instellingen, de verdelers van radiodiensten, de politieke partijen, de werkgevers- of 
werknemersorganisaties en de filosofische of godsdienstige bewegingen; 
 
 […] ». 
 

 B.10.  Zonder dat het nodig is uitspraak te doen over de vraag of het al dan niet redelijk is 

verantwoord om de politieke partijen, de kandidaten en derden die reclame wensen te maken 

voor politieke partijen of kandidaten, te verbieden commerciële reclamespots uit te zenden op 

de radio en de televisie, dient te worden vastgesteld dat het in het geding zijnde verbod op 

reclame voor politieke partijen een absolute en permanente draagwijdte heeft en zich niet 

beperkt tot de verkiezingscampagne. Wegens het absolute en permanente karakter van het 

verbod, dat aan de audiovisuele media wordt opgelegd, om reclame uit te zenden voor 

politieke partijen en representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties is dit niet 

redelijk verantwoord. Het kan tot gevolg hebben dat aan bepaalde formaties de toegang wordt 

verhinderd tot een belangrijk middel waarover zij beschikken om hun standpunten aan het 

publiek bekend te maken (zie EHRM, 11 december 2008, voormeld, § 73). 

 

 B.11.  Het eerste middel is gegrond. 

 

 B.12.  In zoverre het tweede middel en het ambtshalve opgeworpen middel niet tot een 

ruimere vernietiging kunnen leiden, dienen zij niet te worden onderzocht. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt artikel 12, § 1, eerste zin, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 

27 februari 2003 betreffende de audiovisuele mediadiensten, zoals het werd gewijzigd bij het 

decreet van 5 februari 2009. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 22 december 2010. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Melchior 
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